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O tempo, e o clima (conceptos
que ás veces confundimos),
están en boca de todos. A polémica a escala internacional
xurdida ao redor do fenómeno do cambio climático reforzou nos últimos anos o habitual interese da xente corrente
polas predicións meteorolóxicas. É inevitábel reparar en
que o agosto que vén de rematar (ao igual que no 2007) foi
frío de máis en Galicia para ser
considerado o mes máis caloroso do ano.
A inestabilidade atmosférica foi continua este verán. A
alternancia de chuvia e sol, de
nubes e claros, de frío e calor
fíxose patente. Son datos rechamantes que a primeira
quincena de agosto en Vigo
fose a máis fría dos últimos
anos e que non acadase os 25
graos ni un só día, ou que A
Coruña sufrise o 16 do mesmo
mes o día máis chuvioso do
que vai de ano. Os turistas non
tiveron máis remedio que engadir o chuvasqueiro ás súas
tradicionais chanclas e bermudas.
Estas “contradicións climáticas” non son novas nin exclusivas do verán, pois hai algún tempo que nos estamos
acostumando a bañarnos na
praia en primavera, ou aos outonos e invernos secos. Unha
oposición parecida a esta “tolería” que parece afectarlle ao
tempo é a existente entre a comunidade científica.

PACO VILABARROS

Todos coñecemos a estendida teoría de que o planeta está a sufrir un cambio
climático materializado nun
quecemento global provocado polos gases de efecto invernadoiro, na súa maioría
emitidos á atmosfera pola
actividade humana. A acumulación destes gases retería a calor preto da superficie
da terra. Este punto de vista
é o aceptado por organismos
internacionais como a ONU,
e o defendido polo recente
Premio Nobel Al Gore. Son
incontábeis os políticos que
elevaron ese quecemento á
categoría de “ameaza máis
importante para a humanidade” (de Tony Blair a Arnold Schwarzenegger). Con
todo, non só hai visións diferentes a esta (máis alá da ne-

gación do fenómeno), senón
antagónicas.
Segundo un estudo realizado polo Space and Science Research Center de Florida, o Sol
podería entrar nun proceso de
“hibernación” dentro de dúas
ou tres décadas. Estariamos
entón ante un arrefriamento
global. Segundo estes astrofísicos, o punto máximo de

’’

Segundounestudodo
Space and Science
Research Center de Florida,
o Sol podería entrar nun
proceso de ‘hibernación’”

quecemento acaba de pasar
xa, e cara o 2012 a temperatura comezará a diminuír sensibelmente. A principal causa
radicaría na actividade e luminescencia solar, que comezaría o seu ciclo máis débil en
dous séculos. Seguindo esta
corrente, o quecemento constatado é natural, e precedería
a unha Era Glacial. O debate
sobre a probabilidade dunha
glaciación foi dos máis intensos en revistas como Nature
ou Science. Recentes estudos
destas publicacións apoiaron
esa hipótese, que tería como
evidencia que a Antártida se
está a arrefriar de novo.
Frío ou quente, o clima está
no ollo do furacán (El Niño,
Katrina ou Gustav aparte), e
parece ser certo que a súa única constante é o cambio.G
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Até 100 megas con R. Antes de que remate o ano, a operadora de telecomunicacións R posibilitará a conexión á internet con velocidades de até 100
megabytes por segundo e dentro das cidades de Vigo e A Coruña. Segundo
Arturo Dopico, conselleiro delegado de Ras liñas de alta velocidade estenderanse en tres anos. Ademais, apuntou que neste período tamén duplicarán a
velocidade estándar de R, que son entre seis e nove megas por segundo.G

Arturo Dopico,
conselleiro delegado de R.

Os riscos do sistema aéreo de baixo custo
Un modelo cuxas
consecuencias
esténdense a outras
compañías

’’

A chegada das low cost
introduciu unha nova
cultura de seguridade
aérea. Moitas destas
empresas realizan
as reparacións de noite”

H.V.

O nacemento das compañías
aéreas de baixo custo implicou
un descenso no prezo dos billetes, un aumento da competencia e o incremento das rutas en
beneficio da pasaxe. Con todo,
a crise do petróleo ameazou
con facer desaparecer a maioría
das compañías. Un estudo alertaba de que se o prezo do cru segue por riba dos 150 euros o pipo, en tres anos en Europa só
quedará a irlandesa Ryanair sen
rexistrar perdas. O axuste de
gastos é a única alternativa a este sector, mais trae aparellado o
incremento de riscos.
A propia Ryanair traspasoulle aos clientes os seus problemas derivados da crise e en verán anunciou unha redución
do 14% dos voos para o inverno, a supresión de dúas das súas cinco bases en España e unha cancelación de reservas que
as autoridades consideraron
abusiva porque lesionaba os
dereitos dos usuarios. Ademais, os pilotos da compañía
denunciaron que a empresa
raciona o combustíbel para
que os avións carguen con menos peso e consuman menos.
Á marxe das estratexias que
adoptase, Ryanair de momento está a evitar a crise, pero outras compañías tiveron que tomar medidas máis drásticas.
En setembro de 2007, a empresa de baixo custo Vueling iniciou unha crise que a levou finalmente a integrarse na filial
de Iberia, Clickair, tamén de
baixo custo. O panorama español é un dos máis afectados
pola competencia das compañías de baixo custo e a segunda
empresa do sector, Spanair, estivo a piques de saír á venda o

’’

En 2007 SAS tratou de vender
Spanair polas condicións
adversas do mercado da
aviación en España e o alto
prezo do combustíbel”

Aeroporto de Madrid tras o accidente do pasado mes.

ano pasado, cando se albiscaban as dificultades económicas derivadas do incremento
do prezo do petróleo.
A propietaria de Spanair, SAS
(Scandinavian Airlines) decidiu
en primavera de 2007 poñer á
venda a compañía española, da
que é propietaria do 100% das
accións. As razóns argüídas incluían “as condicións adversas
do mercado da aviación en España e o alto prezo do combus-

J

tíbel”. Dous meses máis tarde,
SAS renunciou á venda de Spanair por non atopar un comprador que pagase o auténtico valor
da compañía.

DENUNCIAS. Por outra banda, a
raíz do accidente do 20 de
agosto en Madrid, o Sindicatos
de Pilotos SEPLA, maioritario
en Spanair, denunciou presións da compañía para relaxar
as normas de seguridade e ase-

UAN MEDINA / REUTERS

gurou que a empresa vive nunha situación de caos. Este colectivo sinalou que os distintos
departamentos da dirección
funcionan autonomamente e
sen coordinación. Esta forma
de organización é un mecanismo máis dos que se empregan
para mellorar a conta de resultados e que consiste en introducir a competencia non só co
exterior, senón tamén internamente dentro das empresas.

O Reino Unido xa coñeceu o descenso
da seguridade nos trens pola privatización
Nos anos oitenta, a fórmula escollida pola conservadora Margaret
Thatcher para reducir a déficit da
Railtrack (rede ferroviaria británica)
foi a privatización das infraestruturas e a introdución da competencia entre compañías de transporte
de viaxeiros e mercancías.
Á marxe dos positivos resultados para as arcas públicas, provocou que, durante 15 anos, desde
1985 a 2000, o Reino Unido, con
fama de trens rápidos e seguros,
fose o país de Europa cun número
máis alto de accidentes ferrovia-

rios con vítimas. Nese período
producíronse seis accidentes graves e contabilizáronse 90 falecementos por esa causa. Outros países rexistraron máis mortes por situacións semellantes, pero o número de accidentes resultou inferior. Por outra banda, o número de
accidentes sen mortos no Reino
Unido foi tamén moi superior ao
resto de Europa, rexistrándose
moitos feridos.
As multas impostas polas autoridades británicas ás empresas
ferroviarias foron unha práctica

sistemática durante do thatcherismo, pero non conseguiron reducir
o número de accidentes. A raíz do
choque de dous trens en Inglaterra en febreiro de 2001, no que faleceron 13 persoas e moitas resultaron feridas, un medio de comunicación independente como a
BBC asegurou que “os accidentes
poñen encol da mesa o debate sobre a privatización dos servizos ferroviarios británicos”. Pouco despois a Railtrack foi renacionalizada
e os incidentes foron reducíndose
paulatinamente.G

A chegada das low cost introduciu unha nova cultura de seguridade aérea. Moitas destas
empresas realizan as reparacións pola noite e unha compañía moi coñecida emprega sistematicamente falsas ameazas de
turbulencias para sentar a pasaxe e vender con comodidades os
produtos da súa boutique.
O escritor Isaac Rosa preguntábase no diario Público se
as compañías aéreas “de verdade só aforran en catering”, para
lembrar a continuación que “a
seguridade aérea nos últimos
tempos reducíase aos perigos
do terrorismo, desatendendo
outros posíbeis riscos”. Entre os
eventuais problemas que cita o
autor teñen que ver con “mantementos máis breves, avións
máis vellos, menos persoal,
máis horas de traballo e menos
formación”.
Con todo, Isaac Rosa, que
admite que accidentes mortais
hai poucos aínda que sexan
numerosos os incidentes, non
pon en cuestión o modelo aéreo español e europeo, limítase
a sinalar que “se temos que
asumir máis riscos, queremos
saber cales”.G

4-5 aldea.qxd

3/9/08

21:07

Página 2

AALDEAGLOBAL.4.

ANOSATERRA
5-10 DE SETEMBRO DE 2008

A industria farmacéutica gasta
case dúas veces máis en publicidade
que en investigación
No 2007, o total das vendas farmacéuticas mundiais
medrou un 6,1%, até os 681 mil millóns de dólares. A
maioría dos medicamentos que utilizan os pacientes
chegan ao mercado mediante a publicidade dun
pequeno grupo de empresas que teñen un enorme
efecto sobre a saúde mundial. A pregunta está clara:
pode ser a saúde obxecto de compra-venda?

Carme G. Magdaleno

A

publicidade converteuse nos últimos
anos na parte máis
importante do investimento da industria farmacéutica, por enriba da investigación. Dende 1995, o persoal investigador das compañías farmacéuticas líderes nos Estados
Unidos (que conta coa maioría
das empresas máis fortes do
sector) diminuíu un 2%, mentres có persoal de márketing aumentou nun 59%.
Unha investigación realizada no 2006 pola asociación
Consumers International revelaba que a industria farmacéutica gasta casi dous veces máis
en publicidade que en investigación e desenvolvemento. Pero o máis rechamante é que o
informe tamén evidenciaba a
carencia de información pública en relación aos 60.000 millóns de dólares que gasta cada
ano o sector na promoción de
medicamentos.
NEGATIVA A COLABORAR. As 20 compañías farmacéuticas que encabezan os listados das máis
importantes do mundo, tamén
se negaron a dar información
para o estudo de Consumers
International sobre a aplicación dos seus códigos de boas
prácticas sobre publicidade e
márketing.
Soamente unha, Bristol Meyers Squibb, proporciona o seu
código de comercialización directamente aos consumidores.
Só dúas delas divulgaron publicamente as violacións do
código de conduta, e 17 das 20
romperon nalgunha ocasión

as normas dos códigos de responsabilidade social na promoción de medicamentos. As
tres restantes non ofreceron
información sobre ese tema.
Asimesmo, só unha empresa,
Orion Pharma, facilitou o reparto do orzamento adicado
ao márketing.
GASTOSENPROMOCIÓN. É interesante
pararse a examinar as actividades que se sufragan cos cartos
destinados ao márketing e a promoción. O 4% dese orzamento
emprégase en publicidade directa ao consumidor. A primeira
vista non parece unha cantidade
elevada, pero esa impresión
cambia se temos en conta que
este tipo de publicidade está
prohibida en todos os países da
Unión Europea. O orzamento
tamén se distribúe noutras tácti-

cas de publicidade máis encuberta, como campañas educativas e conferencias, contratación
de líderes de opinión, patrocinios ou o estendido mailing.
A publicidade directa ao
consumidor forma parte dunha
estratexia de márketing moito
máis ampla, encabezada pola
consecución de influencia no
comportamento dos médicos,
que son os que teñen autoridade para receitar medicamentos.
Para os medicamentos con receita, as compañías entenden
que o público obxectivo son os
que deben estendelas.
Aínda que en Europa tampouco se permite a influencia
directa sobre a prescrición médica, esta transcorre por canles
imposíbeis de controlar totalmente. O uso de visitadores
médicos é o máis representativo, acompañado da entrega de
mostras de balde e outras prebendas, como obsequios, remuneracións e hospitalidade
para os profesionais sanitarios.
Os eventos promocionais disfrazados de conferencias educativas tamén están á orde do
día, con viaxe, aloxamento e
banquetes incluídos. Iso sen
contar os anuncios directos pu-

’’

Aínda que en Europa
non se permite a influencia
directa sobre a prescrición
médica, esta transcorre por
canles imposíbeis de
controlar totalmente”

’’

Unhainvestigación
mostrouque o 94%
dos anuncios
non se baseaban
en probas científicas”

blicados na prensa médica especializada.
Un dato revelador é que a
Asociación Médica Norteamericana xera 20 millóns de dólares
en ingresos anuais vendendo á
industria farmacéutica información persoal e profesional detallada de todos os doutores que
exercen nos Estados Unidos, segundo publicou o New York Times en Novembro do 2000. Sen
dúbida esa información debe

A química grega Alexandra Andreou no laboratorio de investigación de novas vacinas que financia a Universidade
Georg-August de Goettingen (Alemaña).
C. CHARISIUS /REUTERS

ser de gran axuda para o traballo
dos visitadores médicos.
OSANUNCIOSINFORMÁN? Todo anuncio tende a ser, por natureza,
parcial e interesado. Esta afirmación suscita varias preguntas chave: ¿a publicidade axuda
os médicos a prescribir mellor
un medicamento ou empúrrao
a prescribilo máis? ¿Que ocorre
cando as mensaxes comerciais
dominan sobre a información
obxectiva de diagnósticos e tratamentos?
Nos Estados Unidos non está
prohibida por lei a publicidade
directa ao consumidor, aínda
que sí está limitada por unha serie de regulamentos da FDA (Food and Drug Administration). A
cuarta parte dos anuncios estadounidenses de medicamentos
con receita son retirados cada
ano por incumprir as normas.
A FDA enviou 94 notificacións de incumprimentos entre 1997 e mediados de 2001.
As principais razóns foron a insuficiencia de información sobre os riscos e efectos secundarios, a promesa de beneficios
esaxerados e a indicación para
usos non aprobados.
NOVAS TÁCTICAS E VELLOS COSTUMES.
Dende que as empresas farmacéuticas non poden facer publicidade directa de medicamentos con receita aos consumidores da Unión Europea, os
seus intentos para promocionar os seus produtos volvéronse máis enxeñosos. Utilizan
puntos neurálxicos como grupos de pacientes, estudantes e
farmacéuticos, xunto con tácticas publicitarias moi estudadas, e podería dicirse pouco
éticas, usando sobre todo Internet a través de foros o de páxinas web de información sobre os medicamentos.
Ademáis, as empresas botan
man dunha gran variedade de
técnicas especiais cuxo obxectivo é o mesmo: aparentar que
ofrecen toda a información dispoñíbel sobre as enfermidades
“modernas” (sobre todo >>>
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Vista desde o río Rhin dun edificio da farmacéutica Bayer decorado cunha lona que simula un envase de aspirinas en Leverkusen (Alemaña).

>>> as chamadas enfermidades de estilo de vida, tales como
o estrés ou os malos hábitos alimenticios), e crear demanda
entre os consumidores que esixen solucións doadas e inmediatas a esas doenzas.
Un dos métodos principais é
a inclusión de publicidade encuberta na Internet, onde os anuncios non están tan estritamente
controlados como na prensa ou
a televisión. Son frecuentes os
anuncios nos sitios web de grupos de persoas que padecen diabetes ou enfermidades cardíacas, por exemplo. Os patrocinios

disfrazados tamén son abundantes.
Wyeth posuía no 2005 un denominado “servizo social” na
súa web portuguesa, deseñado
para axudar as mulleres a que
tomen o seu anticonceptivo
“sen temor e sen olvidarse”, mediante un servizo de mensaxes
de texto chamado “Alerta Pilula
SMS”. Para acceder a este servizo hai que cubrir un pequeno
cuestionario en liña e envialo a
Wyeth; despois, comezan a recibirse SMS como recordatorios
para tomar a píldora. Pero para
recibir as mensaxes, as mulleres

necesitan un código especial
que lles facilita o seu médico e
que só está dispoñíbel se usan o
produto de Wyeth. A web de
Wyeth non avisa diso, xa que
non se menciona a marca do
anticonceptivo.
Aparte destas novas tácticas,
as violacións da normativa vixente tamén seguen a ser recorrentes. As vinte primeiras empresas farmacéuticas do mundo
estiveron involucradas nun total
de 972 violacións das prácticas
de promoción ética de medicamentos, segundo o devandito
estudio de Consumers Interna-

tional. O máis alarmante é que a
maioría das infraccións, máis
dun 35%, estaba relacionada
con información enganosa.
No 2004, o Institute for Evidence-Based Medicine examinou 175 anuncios de medicamentos recibidos por 43 médicos en Alemaña. A investigación
mostrou que o 94% dos anuncios non se baseaban en probas
científicas. Estas afirmacións comerciais tamén engadían beneficios non recoñecidos cientificamente, daban descricións falsas dos grupos de pacientes estudados e doutros aspectos do

AALDEAGLOBAL.5.

REUTERS

deseño dos ensaios clínicos, e citaban cifras incorrectas.
No contexto destas infraccións tan difundidas, os vellos e
discutíbeis costumes das empresas farmacéuticas no que se
refire ás prácticas publicitarias
non parecen derrotados. Iso
reafirma as dúbidas sobre se a
publicidade de medicamentos
está destinada á información
dos consumidores ou ao aumento dos beneficios. Haberá
que reflexionar sobre se a saúde e as enfermidades se poden
considerar un produto máis de
compra-venda.G
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TRAGANDO
SABRES
Xosé Manuel Sarille

O

día 2 de xullo o LNG Rivers, de 288 metros e cargado con 135.000 metros cúbicos de gas natural, tivo problemas para entrar na ría de Ferrol,
onde se atopa a alucinante
planta de gas de Reganosa, a
poucos metros de Mugardos e
da cidade. A mareira e o vento
do sur abatíano contra a Punta
Coitelada, até que os prácticos
lograron subir e iniciar unha
perigosa manobra de enfiamento para penetrar na ría.
Aínda que o caso pasou
conscientemente desapercibido, aínda é noticia. Porque
nunha destas a cousa vai en serio e ese día vainos dar o riso co
naufraxio do Prestige, un xogo
de nenos comparado coas consecuencias que pode ter un accidente deste tipo.
Reganosa é unha barbaridade ecolóxica e política que se
parece moito á Cidade da Cultura, ao Porto Exterior da Coruña e ao topónimo da cidade.
Por que ao topónimo? Polas
sentenzas, polas soberbias e
polas hipocrisías. Choven as
sentenzas do Tribunal Superior
de Xustiza contra o estabelecemento e a autorización de funcionamento da planta, e os representantes políticos, pois iso,
ven chover como se chovese.
Non lles soa? É unha vella técnica que valeu para considerar o
alcaldón como un totalitario.
E tamén se parece en que o
problema é grave en si mesmo,
que diría un cursiñista da escola de Marta Harnecker, pero tamén o é porque nunha sociedade civilmente fortalecida,
nunha democracia de calidade,
non é posíbel que calquera
chisgaravís do turno electoral
se poña por riba das sentenzas.
Acó as sentenzas magréaas calquera delegado provincial de
calquera cor. Vaia rexión. G

’’

Acó as sentenzas
magréaas calquera
delegado provincial de
calquera cor”

5-10 DE SETEMBRO DE 2008

TRIBUNA I Pilar García Negro.
Sociolingüista. Autora de O galego e as leis.

BILINGÜISMO COAS CARTAS MARCADAS
É imposíbel -epistemolóxica,
metodoloxicamente- explicarmos a sincronía actual sen botarmos man dunha diacronía
anormal, anómala, que o galego padeceu e que leva aos ideólogos do bilingüismo a converter en virtude o que é o resultado dun proceso histórico de
substitución social e pública da
lingua nacional. É este mesmo
proceso o que “fabrica” unha
ideoloxía que lexitima a imposición do español e, nunha fase
seguinte, naturaliza a existencia
de dúas linguas como “riqueza”
e “patrimonio” común. É este
mesmo proceso de subordinación do galego o que xoga coas
cartas marcadas e apónnos a
nós galegos un “privilexio” que,
de contado, convertería en pobres de pedir os españois que
só teñen, coitados, un idioma, o
seu, ao seu dispor… Converter
os feitos disimétricos, desiguais,
discriminatorios… en obxectivos a cumprir e en felicidade
reinante. Vaia por Deus! Para
esta viaxe sobran alforxas tan
vulgares… Se os bilingüistas
que utilizan como lema a evidencia fosen ben intencionados e benévolos para co galego,
por mor desa suposta igualdade fifty-fifty terían que estar a reclamar enerxicamente máis
usos sociais e públicos da lingua galega, mesmamente en
nome dunha equidade que
non se ve por nengures. Na realidade, utilizan o bilingüismo
como eufemismo da exclusión
pura e dura do idioma nacional. Son campións do apartheid, consentidores do
(endo)racismo lingüístico,
aplaudidores da subordinación
do galego a ámbitos e funcións
desprovistos do menor efeito
multiplicador, dignos herdeiros
dos imperialistas de onte, hoxe
reconvertidos en propagandistas do “bilingüismo”…
Que o idioma non é nen debe ser un problema nen obxecto de confronto. Seguinte estupidez no arsenal de desfiguración do diagnóstico e de condución interesada de mentes e
comportamentos. Ignorar a
problematicidade dunha realidade social, negar a súa patoloxía, é a mellor maneira de facer
que reine a inxustiza e a discriminación. Pois claro que hai
problema! Non é que o galego
sexa o problema: é o español o

Rapaces celebrando unha xornada do Correlingua.

que causa problemas ao galego
e impede a súa existencia normal. ¿Hai ou non problema
cando alguén, como recentemente Eduardo Álvarez, exerce
o seu direito a usar o galego nas
súas relacións coa Xustiza ou
unha xuiz dita as súas sentenzas
en galego? ¿Hai ou non problema cando un traballador é conminado a non usar o galego no
hotel onde pretendía traballar?
¿Hai ou non problema cando
reclamamos escola en galego
para os nosos fillos ou misas en
galego para os practicantes da
relixión católica? ¿Hai ou non
problema cando esiximos non
ser traducidos ao español nos
meios de comunicación? ¿Hai
ou non problema cando defendemos o respeito mínimo á toponimia orixinal do país? Aviso,
de novo, aos confundidores vulgares: “conflito lingüístico” é
unha noción sociolóxica, sociolingüística, unha categoría científica non traducíbel en que andemos a paus galegofalantes e
españolfalantes: abóndanos
aos primeiros con andar a pedichar constantemente que se
respeite minimamente o uso do
galego na Galiza (que descomunal paradoxo!).
É aquela diacronía de que falámos a que explica a substitución, imposición e popularización do nome Galicia polo orixinal Galiza. Nen máis nen me-

nos que a que naturalizou entre
nós “gallego” como substituto
da forma orixinal “galego”. Recuperación, a de galego, que levou anos e anos, mesmo após a
resurrección literaria do mesmo. O “avó” deste mesmo semanario aínda comeza a súa
xeira utilizando “gallego” e as
súas variantes, para pasar –xustamente no número en que
Castelao comeza as súas colaboracións– a usar “galego”
(1917). Españolización, por certo, carente de todo consenso e
de toda harmonía, sen consulta
de ningún tipo nen “talante” democrático nengún. Formatado
das mentes, da fala e das condutas que leva aos nosos antepasados a chamaren “España” a súa
terra e ao gaiteiro de Cerponzóns (Castelao dixit) a desexar
voltar á terra “española” cando
estaba en Madrid, envolvido
pola morriña do seu país na-

’’

Soncampiónsdoapartheid,
consentidores do
(endo)racismo lingüístico,
aplaudidores
da subordinación do galego
a ámbitos e funcións
desprovistos do menor
efeito multiplicador”

A.N.T.

tal… Españolización que leva a
estabelecer que A Coruña foi
fundada por un rei leonés (¡!) ou
que o Santo dos Croques non é,
simplesmente, un santo co cabelo ondulado senón un santo
no que hai que petar. Españolización que leva a escreber A
agrela como “A Grela” ou “La
Grela”. E millenta casos máis…
¿Até cando teremos que pedir permiso para sermos galegos a tempo completo? ¿Até
cando teremos que aturar a
paifocada pseudointelectual
que confunde e varre para a súa
casa nun tema como o da lingua, co que tanto se enche a boca cando convén? ¿Até cando
haberá que reclamar que non
queremos un galego consentido senón un galego con sentido? Non está o debate, señores,
en monolingüismo si ou non.
Está en aclararmos se podemos
ou non practicar libremente e
con garantías o galego na terra e
na sociedade que o criaron e a
que pertence. Mesmo que o fagamos mal, somos, de todo o
planeta, quen mellor o fai. Mesmo que a lousa do castrapo precise tanta e tanta corrección.
Mesmo a pesar de tanta distracción e de tanta sofisticación
dun problema que, por padecérmolo, queremos que deixe
de existir. Que se resolva, non
que se disolva por inexistencia
do doente.G

6-7 aldea.qxd

3/9/08

19:37

Página 3

8-9 politica.qxd

3/9/08

20:59

POLÍTICA.

ANOSATERRA

1.323

Página 2

.
8

ANOSATERRA
5-10 DE SETEMBRO DE 2008

PROMOCIÓNS CULTURAIS GALEGAS S.A.Presidente:Miguel Barros Puente. Vicepresidente e conselleiro delegado:Afonso Eiré. Vicepresidente económico:Ramón Barral. Vogais:Xosé Fernández Puga, Xosé María Fonseca Moretón, Xavier Rei, Ana Miranda, Ceferino Díaz, Fernando Filgueira, Victorino Núñez e Bieito Alonso. Secretaria:Paloma Vázquez.
Director: Manuel Veiga. Subdirector: Xan Carballa. Coordenador Diario Dixital: César Lorenzo Gil. Redactores:Horácio Vixande, Mar Barros, Manuel Xestoso, Manuel Vilas, María
Obelleiro, Lara Rozados, Rodri Suárez, Eva Estévez, Xurxo González, Charina Giráldez, Antonio Cendán, Paco Vila Barros (fotografía), Xosé Bocixa (tv). Maquetación e preimpresión:
Xoselo Taboada. Fotografía:Axencia Galega de Noticias, Reuters. Xefe de publicidade: Carlos Martínez (publicidade@anosaterra.com) Redacción: Rúa do Príncipe 24, 1º 36202 Vigo. Teléfono 986 222 405. Fax 986 223 101. Delegación Santiago:Preguntoiro 9, 1º esq. - Teléfono 981 569 229. Correo electrónico: info@anosaterra.com. Administración:
Rúa do Príncipe 22, baixo - 36202 Vigo. Teléfono 986 433 830. Subscricións: subscripcions@anosaterra.com Imprime:Norprint. Depósito Legal:C-963-1977. ISSN:0213-3105.

•

•

Un agosto con incerteza en tres Gobernos municipais

M. Obelleiro

bipartito queda exposto a unha
moción de censura. Malia o
acordo que existe co PP para
non chegar a pactos cos tránsfugas, a portavoz popular Nidia
Arévalo asegurou que a solución aos problemas pasan por
cambiar a actual alcaldesa, a socialista María Xesús Escudero,
que á súa vez insiste na necesidade de manter a estabilidade
no goberno.

A inestabilidade instalouse en
tres gobernos municipais durante o mes de agosto. En Cangas e Mos aínda tratan de solventar os problemas. Pola súa
banda, no Porriño, o BNG logrou saír fortalecido ao non
prosperar a moción de censura.
En Cangas, a alcaldesa Clara
Millán dá por feita a continuidade do pacto ao aceptar gobernar
o municipio o portavoz do
PSOE, Héctor Otero, mentres a
nacionalista se atope de vacacións. O mes pasado, os socialistas daban por “suspendido” o
pacto ao sentírense “ninguneados” pola alcaldesa, á que acusan de non respectar as súas
competencias e de non querer
convocar a comisión de segui-

FRANCÉS CONTINÚA NO PORRIÑO. No
caso do Porriño, o alcalde nacionalista Raúl Francés segue a gobernar o municipio ao non prosperar a moción de censura que o
PP, Ciudadanos por Porriño e
Independentes de Porriño tiñan
previsto presentar logo de votar
en contra a moción de confianza
de Francés para aprobar as contas municipais. As diferenzas no
nomeamento do posíbel alcalde
impedíronlle aos tres grupos
arrebatarlle a alcaldía ao BNG.
Pola outra banda, ao non teren
presentadas alternativas ás contas que expuxeran os nacionalistas, o Porriño conta por fin con
novos orzamentos, que levaban
prorrogados dende o 2002.G

Os pactos cambalean
en Mos e Cangas
mentres que o BNG
consegue revalidar
o poder no Porriño
con novos orzamentos

Raúl Francés, Alcalde de Porriño.

A.N.T.

mento do pacto. O PP, que conta
con oito edís, pretende aproveitarse das diferenzas de criterio
no goberno, formado polos catro concelleiros do PSOE, tres de
Alternativa Canguesa de Esquerdas e seis do BNG. Todo apunta
a que nos próximos días se cele-

bre unha reunión de portavoces
que solucionará as diverxencias.

Segundo. Situación económico-social a nivel de Estado, e
problemas para sacar adiante
os presupostos do 2009 xunto
co financiamento autonómico
que, se non provocan unha caída do Goberno Zapatero, si provocarán unha crise ministerial.
Fronte a isto, o BNG ten os
seus grandes proxectos a piques de saír adiante, (adxudicacións eólicas, leis en materia de
vivenda que nos sitúan á cabeza
do Estado, política agraria e rural que amosa a brillante xestión, galescolas, execución da
lei de dependencia…etc).
Pola súa parte, o PPdeG tiña
a maquinaria electoral engra-

nada para a súa posta en marcha en setembro pois hai tempo traballaba na hipótese do
adianto electoral. A situación de
crise e desgoberno a nivel estatal favorecíao.
Satisfíxome a decisión de
Emilio Pérez Touriño de esgotar
a lexislatura.G

MINORÍA EN MOS. A marcha do
grupo socialista do edil Xerardo
Alonso, que alegou como motivos o pacto de goberno co BNG
e a negativa de crear un consor-

cio de emprego, deixou en minoría o bipartito de Mos, que xa
tardara nove meses en constituíse por falta de acordo. Ao pasar Alonso ao grupo de concelleiros non adscritos, o PSOE e o
BNG fican con oito edís, os mesmos que posúe o PP, polo que o

CARTAS
O ADIANTO ELECTORAL
SÓ BENEFICIARÍA O PSOE
O PSdeG-PSOE tiña dous motivos para querer adiantar as elecións galegas: Primeiro. As súas
consellarías están esgotadas, xa
non hai mais proxectos que ofrecer e pola contra si grandes e próximos problemas pasado agosto:
incremento do paro, problemas
na xestión da sanidade, incremento espectacular nas listas de
espera, problemas de prazas e
deficiencias no inicio do curso
escolar, pesca, acuicultura, Rede
Natura etc… agravados polo imcumprimento nos prazos de licitacións e execucións do AVE.

Anxo Barreiro
(Guitiriz)

A LUZ DA PEREGRINA
No berce da memoria quedan as
festas da Peregrina como unha
época chea de flores. A miña nai
vestíame de estrea e levábame á

procesión da virxe, co estalar de
foguetes e á troula dos gaiteiros e
banda de música acompañados
de xigantes e cabezudos.
A referencia que temos do
pasado pasa polos edificios ou
monumentos que son historia
viva da cidade e nos indican a
transformación enorme da cidade, onde os barrios periféricos de onte son xa hoxe parte do
centro de Pontevedra. Para
min, a referencia do centro seguen a ser a capela da Peregrina
e a praza da Ferraría.
Xa non están na cidade as esquecidas corredoiras, os vellos
valos de pedra. No río Gafos xa
non lavan as feridas os leprosos.

Xa non está a laranxeira que lle
dá o nome a unha rúa perto do
museo. Derrubaron a cheminea de Ponte Boleira… Pero a
capela que substituíu a derrubada capela da Virxe do Camiño con forma de vieira en honor
dos camiñantes xacobeos, a Peregrina, segue a ser o faro e
guieiro no mar de pedra na ruta
de Compostela. Agora restaurada é a xoia de Pontevedra e loce
como unha nova luminaria que
de noite crea un dos momentos
máxicos e con encanto que ten
a cidade cando se olla paseniño
na penumbra de chuvia.G
Antón Roel
(Pontevedra)
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PEPE CARREIRO

O PLUS
DE RESISTENCIA
Susana López Abella

A

A polémica das eleccións anticipadas
As eleccións galegas
serán na primavera
de 2009. Despois de cinco
meses de conxeturas,
Touriño pronunciouse
e a lexislatura rematará
con normalidade

Xan Carballa

¿Paga a pena tirar do fío e ver
quen montou o enredo e o desenredo do adianto electoral?
No resultado final irrelevante
hai quen quere facer ver a nova-imaxe-dun-presidentecon-autoridade.
Tivo algún viso de realidade? Dada a coincidencia coa
convocatoria quinquenal de
eleccións europeas, tanto Anxo
Quintana como Emilio Pérez
Touriño cruzaron declaracións
e pareceron chegar a unha entente interna de que o axuste
debía ser mínimo para preservar un espazo e tempo electorais propios.
O asunto debía ter morto aí,
pero comezou a ser utilizado
como ariete na política estatal,
pensando que a convocatoria
vasca, unha vez rexeitada polo
Constitucional a consulta do
lendakari Ibarreche, ía convertirse en data incerta nun adianto electoral. A crise do PP amansaba en Valencia e o PSOE pareceu tentado a estimulala. Pensando en hipotéticas derrotas
consecutivas que mantivesen
permanentemente ocupado a
Raxoi en conter a presión interna, lanzouse a especular coa data electoral, e o asunto pasou a
monopolizar a etapa congresual dos socialistas galegos.
Ante a dificultade de xustificar o adianto pola suposta debilidade que provocaría no PP,
a grande desculpa foi a crise
económica. Trataríase daquela
de afrontar as dificultades cun
goberno fortalecido polo referendo popular. Ningunha destas ideas tomaban corpo direc-

Emilio Pérez Touriño.

’’

Touriñotratoude
endosarlle a BNG e PP un
problema que só se creou e
alimentou no entorno
socialista”

to en declaracións directas do
presidente da Xunta, pero tamén é certo que Pérez Touriño
deixou crecer a bola especulativa, desde o momento en que
admitiu que estaba facendo
unha ampla reflexión sobre o
asunto. Feixóo entrou ao trapo
mentres Quintana dicía que só

A.G.N.

estaba ocupado en gobernar.

IMAXE DE INDEPENDENCÍA? Fose por
unhas cousas ou por outras, o
certo é que se reservaron valados electorais, puxéronse en
alerta todas as maquinarias organizativas dos partidos, comezaron as disputas internas
polas listas e mesmo se comezaron a facer cábalas sobre que
domingo de outubro ou de novembro habería que ir votar.
O proceso adoecía desde o
comezo dun problema de raíz:
en base a que argumentar a redución dunha lexislatura que
non amosaba especiais problemas de estabilidade política, dato sempre fundamental e

O incidente
Parece ser que os asesores acabaron convencendo a Touriño. O
presidente galego corría o perigo de facer como os personaxes
da película O incidente, que se
van suicidando de un a un, sen
que os demais saiban como impedilo. Unhas eleccións, coa lexislatura rematada, permítenlle a
Touriño falar de vitoria só con repetir o resultado actual. En cambio, un adianto electoral sería un
órdago que o obrigaba a quedar
por riba de Feixóo. De non logra-

lo, o que era o máis probábel, o
órdago podía ser presentado como un fracaso e, ao día seguinte,
Touriño estaría entre os políticos
amortizados dentro das filas socialistas. Volvese ser presidente
ou non, a dirección de Ferraz tería xa pista libre para buscar un
sucesor. Felizmente para el, os
asesores conseguiron convencelo de que un adianto non beneficiaba a Feixóo nin a Quintana,
pero moito menos a el. O único
gañador posíbel era Blanco.G

singularmente cando se trata
dunha coalición entre dúas
forzas tan diferenciadas como
PSdeG e BNG.
Para envelenar máis a cuestión, filtrouse por todos os medios que os principais valedores
do adianto electoral eran Xosé
Blanco e o propio Rodríguez Zapatero, necesitado de entreter á
oposición popular en convocatorias electorais con moi probábel fracaso.
Situadas así as cousas, o presidente da Xunta estaba obrigado a dar un paso á fronte se non
quería aparecer como un político sucursalista, ao que lle tomaban as decisións en Madrid. A
maneira de facelo foi pouco elegante nas formas, porque tratou de endosarlle a BNG e PP,
un problema que só se creou e
alimentou no entorno socialista. Tentou Touriño, na mañá do
28 de agosto, facer un discurso
institucional en Monte Pío que
o presentase ante a opinión pública como o único político galego sensato, que ante unha crise económica pensa que hai
que centrarse nela e cumprir os
prazos electorais.

PRESIÓNS. O relato pode construírse tamén sobre presións diversas
respecto a decisións inminentes
do goberno galego. Na boca de
todos os medios estivo desde xullo o concurso eólico. Máis alá de
consideralo un símbolo do cambio nas maneiras de facer política –de concesión gubernativa a
proceso de convocatoria pública
con contrapartidas industriais–
algúns sectores comezaron a facer circular a idea de que non era
lexítimo que a decisión estivese
en mans dunha consellería dirixida por un nacionalista. É significativo que fose precisamente
esta resolución dos próximos
meses, que quedaría deslexitimada de tomarse por un goberno en funcións, a que formase
parte de todas as hipóteses de
como afectaría á Xunta o adianto electoral.G

cabamos de coñecer os
datos do paro ao rematar
agosto: 12.138 novos parados a
respecto do mesmo mes no
2007. A promesa da Xunta de
crear 30.000 novos empregos
para 2008 queda só nunha
promesa. Ademais, estes datos
revelan que a Xunta carece
dunha estratexia de promoción do emprego clara, baseada na realidade do mercado laboral galego. Pero o conselleiro de Traballo preferiu dedicarse a sacar peito e non afondar nos verdadeiros problemas que ten Galicia neste ámbito porque o incremento do
paro vai acompañado dunha
drástica redución das afiliacións á Seguridade Social. Hai
sectores especialmente castigados, como o da construción
onde o desemprego medrou
un 31,7 por cento, o que demostra que a Lei do Litoral
constitúe unha estocada definitiva a esta rama de actividade e atenta directamente contra os intereses de miles de traballadores. A industria, que
nos últimos anos veu absorbendo un considerábel volume de man de obra, acusa un
incremento do paro do 8,8 por
cento nos últimos 12 meses. E
o sector servizos, ao rexistrar
un aumento do paro do 7,6
por cento, é outro dos máis
afectados pola crise.
A todo isto hai que engadir
o problema demográfico, o
envellecemento da poboación e o éxodo de 13.000 rapaces que nos abandonan cada
ano, e por se fose pouco a brecha segue imparábel entre a
Galicia interior e a costeira.
Onde está o famoso Plan de
Reequilibrio Territorial do señor Touriño?
Efectivamente, os galegos
temos un “plus de resistencia”
ante os despropósitos continuos dun gobernante débil e
sen claridade de ideas! G

’’

A promesa da Xunta
de crear 30.000
novos empregos
para 2008 queda só
nunha promesa”
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Ribadavia homenaxea a tres Schindler galegas
Axudaban a pasar
refuxiados xudeos a
Portugal nos anos 40

X.C.

O vindeiro domingo 7 de setembro, Lola, Amparo e Xulia
Touza Domínguez, recibirán
unha ofrenda floral polo seu labor de axuda de refuxiados xudeus na II Guerra Mundial.
Episodios cotiáns de heroísmo baixo a ditadura van saíndo á luz anos despois. No libro de Antón Patiño, Memoria
de Ferro (A Nosa Terra) recollíase a descoñecida fazaña
anónima de tres irmáns de Ribadavia que axudaban a un
número indeterminado de
xudeus na fuxida do nazismo
cara Portugal. O relato, que recollemos nestas páxinas, deu
pé á concellería de Cultura da
capital de Ribeiro a inserir este
acto dentro da “Xornada Europea da Cultura Xudía”, que
se celebra simultaneamente
en vinte vilas e cidades do estado, entre elas as galegas de
Tui, Monforte ou Ribadavia e
outras moitas de trinta países
europeos.
O programa de actos inclúe

O historiador Anxo Collarte, concelleiro de Cultura de Ribadavia.

A homenaxe celébrase dentro dos actos da Xornada Europea da Cultura Xudía. Na imaxe, lenda hebrea nun edificio de Ribadavia.

audicións de música sefardí,
visitas guiadas pola xudería de

Ribadavia, degustacións de doces e viño kosher e unha xor-

nada de portas abertas do Museo Sefardí de Galicia. A ofe-

A.N.T.

renda floral é ás 12,30 no cemiterio de Ribadavia.G

Lola, Amparo e Xulia
Antón Patiño Regueira

Rexentaban o quiosco da estación de ferrocarril de Ribadavia e alí despachaban melindres, rosquillas e pavías de
Beade e Vieite. Tamén licor
café e viños do Ribeiro de gran
sona, que lles servían para
aforrar, no día a día, e manter
a casa porticada da rúa do
xuíz Viñas número 2. Nela vivían e de alí saía a masa de fariña de pan trigo con destino
ao forno da mesma rúa. Chegaban logo as viandas ao
quiosque da estación para facer coincidir a súa venda en
quente co horario de saída e
chegada dos comboios.
Lola tivera de solteira un fillo que criou co apoio das súas
irmás. Sempre andaron moi
unidas no seo dunha familia
ben numerosa. Chegaron a
sete, tres homes e catro mulle-

Antón Patiño Regueira, autor do
relato.

res. Isolina, elas e máis Paco,
Camilo e Guillermo. Os malos
tempos do 36 fóronos pasando coa perda dalgunha
amizade no camiño, mais, curados da desfeita maior, sentiron chegar outra de Europa.
Era a dos xudeus perseguidos
que, as irmás Touza Domínguez, Lola, Amparo e Xulia,
comprometéronse en salvagardar xuramentadas nunha

rede de apoio. Elas eran quen
desviaban cara a Portugal a todos aqueles que escapaban do
gaseamento e a persecución
cando chegaban a Galiza.
Lola Touza teceu a malla
clandestina co concurso dun
familiar taxista. O coche de
punto de Xosé Rocha Freixedo pasou a ser de confianza.
Como tamén o era o de Xavier
Míguez O Calavera, tamén
con praza de taxi en Ribadavia. Á chegada dun tren sinalado, de noite ou de día, Lola,
sempre atendía os viaxeiros
en situación de auxilio. Agachaba os fuxidos na súa casa e
dáballes mantenza e descanso coa complicidade familiar das súas irmás.
No silencio da noite elexida
apuraban a condución cara a
fronteira. No auto de Rocha ou
do Calavera enfiaban por

’’

Eran anos de fame,
mais Lola, Amparo e Xulia
trasegaban sen medo
a xudeus e perseguidos
que viñan xa marcados
e contactados
desde Monforte”

Reza, Paixón, Arnoia e Meréns,
encomendándose á sorte. As
lendas do Rego do Gato, da Pedra das Pechaduras e do Burato das Chairas quedaban
atrás por Rabiño, Cortegada,
Casal, Trado e Desteriz camiño da salvación. Logo Ponte
Barxas e unha fronteira onde
abeirar os fuxidos.
Eran anos de fame, mais
Lola, Amparo e Xulia trasega-

ban sen medo a xudeus e perseguidos que viñan xa marcados e contactados desde
Monforte. Os enlaces conducíanos até elas e o seu quiosque da estación, correndo
sempre cos custos de coches e
máis guías, que agardaban na
raia de Portugal.
Lola morreu o 26 de xuño
de 1966. Amparo descansou o
6 de febreiro de 1981 e Xulia
desapareceu o 6 de xuño de
1983. Xuntas viviron e xuntas
están enterradas no cemiterio
de Ribadavia. As faldriqueiras
das irmás Touza Domínguez
sempre tiveron fondo para sacrificarse na honra dos seus
antepasados e da liberdade
dos descoñecidos.G
Publicado en A Nosa Terra 1.122
e recollido no volume
Memoria de Ferro
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Xosé M. Pereiro, decano do Colexio de Xornalistas

‘En Galicia non está tan banalizada
a información de sucesos’
Lara Rozados

O Colexio de Xornalistas de
Galicia encargoulle recente mente ao Observatorio dos
Medios un informe sobre o
tratamento informativo do accidente do aeroporto de Barajas. Cal é a actitudes dos me dios galegos?
O xeral dos medios en Galicia
coido que andan un chisco retraídos nesa tendencia á espectacularización e á banalización
das traxedias, con respecto á
media española. Quero pensar
que é máis porque teñen máis
sentido e máis pudor, as empresas e os xornalistas, que por
circunstancias de simple
atraso. Os xornais e tamén as
radios teñen a clásica querenza
polos sucesos, pero máis ou
menos dentro duns límites. En
canto á xente, sempre poño o
exemplo de que aquí, de momento, non se aplaude nos enterros das vítimas.
Como se consegue que a ética
pese máis que a busca de au diencia?
As posibilidades reais de cambio daranse por abaixo e/ou
por enriba. Se hai unha fartura
da audiencia, que me parece
difícil, porque a xente consume o que lle ofrecen, ou se
hai un código deontolóxico, un
estatuto do xornalista. Agora
parece que partidos e asociacións profesionais retoman
con máis seriedade o intento
de dotarnos dun estatuto do
xornalista que emprendemos
na pasada lexislatura os Colexios Profesionais de Galicia e
Cataluña, entre outros, e que
lle pareceu un intolerábel exercicio de intervencionismo stalinista-franquista ás empresas
e a algúns profesionais. A ver se
desta vai. Un código no que se
poidan amparar os xornalistas
que non queren atravesar esa
delgada liña vermella, e que
lles chame a atención aos que a
atravesen. Non vai ser unha
panacea, porque a conversión
da información en espectáculo
puro e duro é unha tendencia
emerxente, soamente freada
por reaccións como a perda de
audiencias das televisións en

XURXO LOBATO

favor de internet, pero sería un
paso adiante.
En xeral cal é a actitude dos
medios galegos no panorama
global?
Os periódicos séntense como
os dinosauros, se os dinosauros tivesen sido conscientes
do perigo de extinción; as radios van camiño de ser canles
de difusión de programacións
e de liderados moi mediatizados. Xa nin a televisión se considera o negocio que era, e as
empresas piden que a TDT
sexa de pago... Non coñezo
moito o panorama exterior,
pero a especificidade da estratexia de medre e supervivencia en Galicia parece que está
centrada case exclusivamente, por razóns publicitarias e doutro tipo, na Administración, con A maiúsculo. Se
nin sequera se da o fenómeno
de concentración empresarial
é porque non hai negocio. O
que está claro é que se perderon moitas oportunidades de
constituír grupos galegos audiovisuais, porque se outorgaron licencias sen contrapartidas como programación propia e en galego que evitasen

que as concesións dexenerasen en postes repetidores.
As axudas públicas destinadas
á normalización lingüística
non teñen en conta o uso real
do galego. Como o valora?
As subvencións para o uso do
galego son unha desculpa
máis para axudar as empresas
a sobrevivir, e a portarse ben.
Danse para o galego como se
podían dar para outra cousa, e
tal como están teñen certos
aspectos contraproducentes:
dan argumentos para criticar
o gasto en “algo que a xente
non quere” e calman a conciencia das empresas, que coa
cota de galego subvencionado
consideran que xa cumpren, e
mesmo evitan posíbeis presións de xornalistas ou público, “se metemos galego de
máis, estamos deixando de
gañar cartos”. E está o asunto
da propiedade. Os medios de
comunicación en Galicia son
pequenas empresas que en
moitos casos están xestionadas con criterios non estritamente empresariais, senón
coma se fosen tendas. A ideoloxía e as manías da propiedade pesan máis ca os crite-

’’

As subvencións para
o galego son unha
desculpa para axudar
os medios a sobrevivir”

rios obxectivos. Os bancos fan
propaganda en galego, as
grandes superficies comerciais teñen rotulación bilingüe, e fan publicidade tamén
en galego. As mercerías, non.
Que previsións hai con res pecto á reforma da CRTVG,
nestes últimos meses de bal bordo preelectoral?
No comité designado pola Secretaría de Comunicación temos que facer un informe, non
un anteproxecto. Penso que
hai un certo consenso teórico
en todos os ámbitos, dos políticos aos profesionais, en que
hai que “desgobernamentalizar” os medios públicos. O Parlamento é a expresión política
dese pobo, e nel debe residir o
control, pero tamén hai outras
instancias da chamada socie-

dade civil que deberían estar
presentes nos órganos de decisión. Ese é o debuxo teórico,
poñelo en práctica vai ser outro cantar. Está máis clara, por
exemplo, a reforma do voto
emigrante, e é máis doado de
entender a súa necesidade e,
polo que se oe, de quen depende e a quen beneficia non
se ven máis que problemas
técnicos.
Nunha entrevista en abril para
ANT dixital falábanos da reinvidicación laboral como un
dos obxectivos clave para o Colexio de Xornalistas. Cal é a valoración da situación actual?
O principal problema da profesión periodística son as condicións laborais, que non é que
sexan precarias, e que entran
na explotación en bastantes
casos. Desa debilidade contractual derivan a maioría dos
outros problemas.
Até que punto ten o xorna lismo galego excesiva dependencia das fontes institucio nais? A aprobación do Plan
Acuícola coincidiu co día en
que Touriño desmentiu o
adianto electoral.
É moi raro dar zafado da
axenda que marcan as institucións e os partidos. As fontes
institucionais son unha tentación porque xeran moita información, tanta que poden encher por si soa un xornal ou un
informativo; dana moi mastigada: xa redactada, con fotos,
cortes de voz; fan quedar ben
se a reproduces; tratan temas
supostamente importantes...
O problema hoxe non é buscar
información, é escoller entre
tanta oferta. En canto ao das
eleccións “non adiantadas”,
non sei se de forma premeditada ou casual, respondeu perfectamente á definición que
daba Ezra Pound de gobernar:
“a arte de crear problemas
cuxa solución teña á cidadanía
en suspense”. Mentres durou a
incógnita, xerou unha chea de
opinións, pero logo de despexada produciuse unha apoteose teatral, afervoados parabéns maioritarios, algunha que
outra crítica...G
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ENPOLEIROALLEO
DISCRIMINACIÓN
DE GALIZA

TEMOR
POLAS HIPOTECAS

El País

El Confidencial

O PRESIDENTE
LIANTE
Antón Losada

(sábado 30 de agosto)

(mércores 3 de setembro)

O ex presidente da Xunta, Fernando González Laxe, na súa
habitual colaboración na edición galega de El País, aborda
a cuestión da estratexia que
debe tomar a nosa economía
para a súa internacionalización e sinala que “chega tarde
e incorpórase con receo ás revolucións industriais, tecnolóxicas e do coñecemento; doutra parte, o seu proceso de
acomodación aos novos escenarios obrigouna a afrontar
máis dunha reconversión económica e social, extremadamente dolorosa. Así mesmo,
sen xustificación algunha, foi
castigada por determinados

Como consecuencia da difusión do dato do desemprego
no mes de agosto, que indica
un aumento do paro, a publicación dixital El Confidencial
sinala que “o horríbel dato de
paro de agosto coñecido onte
non só provocou suores frías
aos nosos gobernantes, senón
tamén ás entidades financeiras. A razón é que todos eses
parados van ter serias dificultades para devolver os seus
créditos agora que non teñen
traballo –nin tampouco moitas perspectivas de atopar outro a curto prazo. Situación
especialmente grave nas hipotecas, moitas delas por valores moi superiores ao valor
actual das vivendas e cuxa letra mensual supón unha porcentaxe excesiva dos ingresos
que percibían estes traballadores... cando traballaban.
Todo iso traducirase inevitabelmente nun forte aumento
da morosidade. E o impacto
da morosidade dos particulares pode ser infinitamente superior ao das empresas inmobiliarias”.G

Fernando González Laxe.

gobernos que non foron sensíbeis nin chegaron a entender os factores históricos e estratéxicos do seu posicionamento e da súa realidade. Resulta evidente que a función
do Goberno é fundamental
para o desenvolvemento económico. Existiron gobernos

A.G.N.

que danaron o crecemento,
mentres que outros o impulsaron. Por iso, na actual conxuntura económica é preciso
ter en conta cinco consideracións”. Estas son: “seguridade,
alento de contratos, respaldo
de riscos, xestión eficiente e
política industrial”.G

CASA DE ESPAÑA
Público
(mércores 3 de setembro)

O xornalista Juan Luis Cano,
na súa columna de Público,
analiza as embaixadas honoríficas de cada país nos Xogos
Olímpicos que se celebraron
en Beixing. “A Casa de Holanda foi famosa estes Xogos polas festas diarias ás que todos
podían acudir; a da República
Checa porque se enchía de
xente con desexo de probar
boa cervexa e meter unhas canastras –tiña un minicampo–
e así sucesivamente. Mais a
Casa de España non. A Casa
de España era un recuncho
obsoleto, triste, deslucido, de
moqueta murcha. Cheiraba a
naftalina, a barolo, a relambidos trasnoitados... e até lla pecharon aos xogadores da selección de balonmán, que
pensaban ir por alí a celebrar
a súa medalla. Quedaron na
rúa, máis colgados que un
aforcado. Como os presidentes das federacións e as súas
mulleres xa marcharan...”G

G

alicia acaba de marcar
un innovador fito na cultura política occidental. O mérito correspóndelle en exclusiva a un home: Emilio Pérez
Touriño, ese líder. A normalidade democrática consiste en
que sexa a oposición quen tente desestabilizar ó goberno pedindo de cando en cando eleccións anticipadas. A aportación novidosa de Touriño é
que en Galicia é o Presidente
quen se aplica a fondo en desestabilizar o seu goberno esfollando a margarida do anticipo electoral.
Logo dun mes de agosto
onde o inquilino de Monte Pío
fixo exposición pública e dolorosa da súa debilidade como
líder e o seu carácter indeciso
como gobernante, veñen agora os cantores da verdade oficial vendernos unha arroutada
de ultimo minuto como un
golpe de autoridade e proba
de algodón do liderazgo.
O do golpe de autoridade
aínda podía ter unha venda, senón fose porque o foi dar no seu
partido e diante dos mesmos
socialistas dos que, supostamente, levaba sendo secretario
xeral os últimos dez anos. Os
golpes de autoridade que valen
danse fóra e cos de fóra. Os que
se dan na casa non contan.
O do liderado tamén tería
un pase se tivese negado o anticipo nada máis comezar o
ruxerruxe. Descartado un mes
despois e argumentando que
así se decide porque o servizo
a Galicia é a única guía dun
Presidente sen hipotecas, deixa unha pregunta sen resposta: que o levou un mes descubrir, que era ese presidente firme ou que non tiña hipotecas.
Posto diante desa contradición a resposta é botarse contra Quintana coa esperanza de
que un novo desencontro co
socio tape a desfeita. De lío en
lío, e tira porque lle toca.G

’’

É o presidente quen se aplica
a fondo en desestabilizar
o seu goberno
esfollando
a margarida
do anticipo
electoral”
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Españanoncontrataráinmigrantesenorixe. O ministro de Traballo, Celestino Corbacho [na foto], anunciou que na situación actual de crecente paro (a cifra
de desempregados roza as 2.500.000 persoas) sería ofensivo manter a contratación de inmigrantes en orixe. Este modelo de oferta laboral para estranxeiros era
moi utilizado para paliar falta de persoal en sectores como a recollida de froita ou
a hostalaría. Os inmigrantes volvían aos seus países unha vez extinto o contrato.G

ALBERT GEA / REUTERS
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A

consulta que aprobou o
parlamento vasco está a
cubrir as súas últimas etapas.
Juan José Ibarretxe vai denunciar a España pola (máis que
previsíbel) prohibición da consulta, e convida a cidadanía
vasca a imitalo.
Estamos ante unha denuncia sen precedentes por dúas
cuestións: a primeira, porque
nunca ningún goberno autónomo decidira recorrer a Estrasburgo temas políticos; e a segunda quizais non a compartan
todos os que queren un Estado
máis aberto, Ibarretxe quere europeizar a denuncia do centralismo español. Se nas instancias
do Estado as nacións non poden acadar máis poder, haino
que intentar en Europa.
Esta xogada para denunciar
o xacobinismo español no Tribunal Europeo de Dereitos Humanos ten algúns defectos, malia todo. Por exemplo, completa
unha estratexia do lehendakari
con marcado tinte electoral.
Ademais, abre a pregunta de
que pasaría se ao final son poucos os cidadáns que se animan a
subscribir esa denuncia. Quedaría debilitada a idea? A iso hai
que engadir que a resolución
pode durar até cinco anos, un
tempo que mataría o debate definitivamente. Pero, que pasaría
se Estrasburgo recoñece que o
Constitucional non garante un
xuízo xusto e afirma que os cidadáns teñen dereito a ser consultados? Unha hipótese que non
lle gosta nada no PSOE.
O certo é que os tribunais en
España están moi desacreditados. Só hai que lembrar o espectáculo de recusacións que
nos deron PP e PSOE no propio
Constitucional cando o proceso do Estatut. En calquera caso,
estamos chegando á fin dunha
etapa , e cando esta se esvaia
haberá cambios. Moitos.G

’’

QuepasaríaseEstrasburgo
recoñece que
o Constitucional
non garante un xuízo xusto
e afirma que
os cidadáns
teñen dereito
a ser
consultados?”

A estabilidade de Zapatero
pendente dos Orzamentos
O debate sobre
financiamento
autonómico e a crise
económica fan perigar
a aprobación
dos Orzamentos Xerais
do Estado

’’

As esixencias do BNG
parecen máis factíbeis
que os arrevesados
condicionantes do
financiamento catalán”

Charina Giráldez

O Goberno de Zapatero enfróntase a vindeira semana a
un dos retos máis complicados
da lexislatura. O vicepresidente
económico, Pedro Solbes, terá
que iniciar as negociacións coas distintas forzas parlamentarias para poder aprobar os Orzamentos Xerais do Estado
nun contexto adverso de crise
internacional e no medio dun
tenso debate sobre a reforma
do modelo de financiamento
autonómico. Porén, sacar
adiante as contas do 2009 faise
imprescindíbel para o Executivo socialista que non quixo garantir a súa estabilidade asinando acordos sólidos tras gañar as eleccións. Por unha banda, precísaos para demostrar a
súa fortaleza e, por outra, para
encarar unha ‘desaceleración’
imposíbel de mitigar cuns presupostos prorrogados. Non se
pode esquecer que están elaborados en base a un crecemento económico en termos
de PIB do 3,3 por cento, cando
o escenario máis optimista para o vindeiro ano o sitúa no 1
por cento.
Arestora, os posíbeis apoios
que poida recabar o vicepresidente son unha incógnita. En
total, necesita sete votos pero,
até o momento, ningún grupo
político desvelou a súa postura. Antes do verán, todas as miradas estaban postas en CiU,
un partido con visión de Estado que avalou a maioría dos
Orzamentos, con gobernos do
PSOE e do PP. Pero agora increméntanse as dúbidas logo

mo cuantiosas partidas para
as obras do AVE ou o apoio do
Partido Socialista de Euskadi
no debate dos presupostos autonómicos.

FORZA CHAVE. De conseguiren os

Solbes,ministro de Economía, nunha comisión parlamentaria.

do compromiso de Artur Mas
de condicionar o amparo a un
acordo previo sobre financiamento.

AMBIENTE FAVORÁBEL. Os que parecen máis receptivos despois
da tregua estival son os líderes
do PNV. Descartado o adianto
electoral e alleos ás disputas
sobre un modelo de financiamento que só lles afecta en
función do seu marco fiscal de
Cupo e Concerto económico,

JUAN MEDINA / REUTERS

os nacionalistas vascos preséntanse como unha das alternativas máis probábeis na negociación orzamentaria. Algúns expertos consideran imposíbel o achegamento de
posturas, tras o duro golpe que
supuxo a decisión do Goberno
central de recorrer o referendo
de Ibarretxe ante o Tribunal
Constitucional. Pola contra,
outros analistas estiman que
non suporía un obstáculo se
obteñen compensacións, co-

seis votos do PNV, Pedro Solbes só necesitaría seducir a algún dos partidos do Grupo
Mixto para acadar a maioría
necesaria de cara a validación
do seu proxecto. Neste escenario, o BNG semella ter moitos
puntos ao seu favor. As esixencias nacionalistas parecen
máis factíbeis que os arrevesados condicionantes do financiamento catalán. Anxo Quintana reclama unha resposta
positiva en torno á chegada da
alta velocidade, o traslado de
fondos para a Lei de Dependencia e o aumento do autogoberno co obxectivo prioritario de combater a crise.
O Executivo central é consciente de que a situación económica deixa pouca marxe de
manobra, pero tamén ten claro que os condicionantes do
Estatut poñen en perigo, máis
que nunca, a estabilidade do
seu goberno. Non se pode descartar, ao cen por cento, que o
Partido Socialista de Catalunya
execute a súa ameaza e decida
boicotear os presupostos, de
non conseguir un acordo previo sobre financiamento. Entón, cumpriríanse os peores
prognósticos e os votos de nacionalistas vascos e galegos
non serían suficientes para salvar a situación.G
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Garzón prepara un censo de executados no franquismo. O 95,23% dos delegados que participan no XV congreso de CDC reforzaron a pasada fin de semana o liderado de Artur Mas como secretario xeral do partido. Mas anunciou
que non se presentará en 2012 á reelección pera tamén dixo que estaría atento
a que este período non fose destinado á pura competencia pola sucesión.G

Navarra, a policía autónoma da que ninguén fala
O Estado non lle puxo os mesmos atrancos
que a Galiza para o seu despregamento

H.V.

En Navarra contan cunha Policía Foral con 900 integrantes e
un orzamento anual de 50 millóns de euros para desenvolver
labores de control do tránsito e
vixilancia cidadá, entre outras
funcións. Aínda que é un corpo
tradicional nesta Comunidade,
a Lei Orgánica de Forzas e Seguridade do Estado de 1986 e a Lei
Foral de Corpos de Policía de
1987 permitiron a súa modernización até constituírse nunha
policía integral ao mando da
Comunidade Foral de Navarra.
É, xunto coa Ertzaintza vasca e
os Mossos cataláns, a terceira
policía autónoma en España.
Tras sucesivas reformas legais autonómicas e estatais, en
2007 as competencias da Policía Foral de Navarra abranguen practicamente todas as
funcións dun corpo policial,
desde o control do tráfico, o
medio ambiente ou o xogo, até
a seguridade cidadá ou a investigación criminal. Con todo,
non asumiu as competencias
exclusivas en materia de tráfico
nin de seguridade cidadá, de
modo que nesa Comunidade a
Guarda Civil e a Policía Nacional teñen un operativo despregado moi superior ao que existe no País Vasco.
O despregue da Policía Foral
Navarra, que conta con sete comisarias creadas sucesivamente desde 2002, non tivo que enfrontarse a dificultades interpostas polo Estado. Antecedentes deste corpo existían desde a
Idade Media, mais non foi até
1928 cando foi creado como tal
para o control do tráfico, competencia nas mans da Deputación Foral desde 1841. Tras a
Guerra do 36, non desapareceron os foros de Navarra nin a
súa policía, que aos poucos ampliou as súas atribucións para
pasar, a ser a partir de 1964, un
corpo policial armado e con
funcións xenéricas.

’’

A Policía Foral aglutina
os dereitos históricos
de Navarra en materia
de seguridade”
[Goberno de Navarra]
UPN-PP.

’’

O corpo, con competencias
de policía integral,
conta con 897 membros e
un orzamento anual de 50
millóns de euros”

A Transición democrática
serviulle ao País Vasco e a Navarra para actualizar o concerto económico co Estado a través dos seus Estatutos e a Navarra para poñer ao día a súa
forza policial. Sen pasar polos
procedementos ao que tiveron
que enfrontarse a Ertzaintza e
os Mossos –ou vencer os obstáculos que impiden constituír
a policía en Galiza e asumir as
competencias de tráfico–, viu
equiparado o seu corpo de seguridade ao vasco e catalán,
aínda que atrasou o seu despregamento con vocación integral até 2002. Nos últimos
seis anos a Policía Foral de Navarra coñeceu un proceso de
expansión semellante á policía
vasca.
DEREITOS HISTÓRICOS. Aínda que

na actualidade a Policía Foral
de Navarra conta con 897 integrantes, en 2008 está previsto

un proceso de selección de
persoal que trae implícita a creación de 100 novas prazas.

Aproximadamente a metade
dos efectivos están dedicados a
seguridade cidadá, explican
fontes do Goberno de Navarra
en mans de UPN. As mesmas
fontes indicaron que “a Policía
Foral aglutina os dereitos históricos de Navarra en materia
de seguridade”.
Aínda que o País Vasco tamén alude a “dereitos históricos” derivados do seu réxime
foral, a Ertzaintza despregouse
no medio dun conflito de competencias co Estado que non se
deu no caso de Navarra.
O principal partido no Goberno foral, a Unión do Pobo
Navarro (UPN), é o socio rexional do Partido Popular –o PP
en Navarra non se presenta ás
eleccións. Existen na actualidade outros dous grandes partidos no seu parlamento: a organización nacionalista Nafarroa Bai, que é un conglomerado no que figuran sobre todo
persoas de Aralar e de Eusko
Alkartasuna, e o PSN-PSOE,
unha forza que durante a transición se separou do Partido
Socialista de Euskadi, sumándose ás teses que defenden a
non incorporación de Navarra
a Euskadi.G
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O IRA dáse por completamente desactivado.O Exército Republicano
Irlandés (IRA) xa non supón perigo ningún para a seguridade en Irlanda
do Norte. Segundo un estudo dunha organización independente que
supervisa o proceso de paz na rexión, o grupo armado non ten ningunha caste de estrutura militar e é imposíbel que no curto prazo poida volver cometer atentados. Este anuncio coincide co décimo aniversario dos
Acordos do Venres Santo.G

O lóxico rexurdir de Rusia
A crise de Xeorxia volve
sinalar o Cáucaso como
unha zona híper
sensíbel do punto de
vista xeopolítico desde
hai máis de 200 anos.

’’

Os nomes son familiares
desde os tempos
vitorianos. Outra vez
a Fronteira do Noroeste, o
Paso do Khyber, Kandahar,
Lahore, o Turquestán”

’’

Fernando Pérez-Barreiro Nolla
membro do Consello Asesor do IGADI

Xa tiñamos arrombados os clásicos da xeopolítica, alá nas
prateleiras máis altas dos cuartos de estudo. Era unha disciplina sospeitosa e pouco invocada. Pasara por moitos avatares, desde os inicios no pensamento de Halford Mackinder
até o suicidio de Haushofer, o
xeneral e profesor do que poden atoparse tantas pegadas
no Mein Kampf hitleriano.
Haushofer fora absolvido en
Nuremberg, pero suicidouse
pouco despoís, coa súa muller.
As análises xeopolíticas colleron algún cheiro de xofre pola influencia que din que tivo
ese pensamento na política
nos tempos en que Alemaña
pensaba o mundo, como se di
no título do libro de Korinman
sobre aquela época. Semella
que ninguén quere falar moito
daquela xeopolítica “dura”, e,
por veces, vese agora o adxectivo como simple sinónimo de
relacións internacionais.
E, con todo iso, hai quen vén
sospeitando que talvez nos estivemos privando dun instrumento análitico útil. Esa sospeita dáse maiormente nos que
prefiren modelos realistas e non
idealistas do comportamento
dos protagonistas das relacións
internacionais. Talvez non anden moi descamiñados os que
pensan que o modelo realista,
de Realpolitik, acaba garantindo mellor unha certa paz, que
pode ser o máis que cabe pedir.
Hai moitas vítimas da boa vontade ao longo da historia, ainda
que se fale pouco delas.

A Convención de Montreux
de 1936 non permite a
presenza de buques de
guerra no Caspio por máis
de tres meses, e iso se
Turquía os deixa entrar”

O presidente ruso Dimitri Medvedev durante un acto en Taikistán.

OIMPERIOLATENTE.En termos xeopolíticos non tería por qué causar sorpresa que Rusia, a pouco
que se organizou no interior,
volte a afirmarse no mundo co
seu peso continental e a súa
herdanza dun pensamento
imperial semellante ao das outras grandes potencias. Non
podía deixar o seu futuro nas
mans dunha potencia hexemónica como os EE UU e un
contrapeso hipócritamente
suave da UE.

Era cuestión de tempo e
circunstancias. O tempo que
precisou Vladimir Putin para
consolidar un poder político
no Kremlin despois da esmorga de Boris Eltsin, e a circunstancia do longo espallamento
da potencia estadounidense,
que perdeu a súa gran vantaxe
de poder proxectarse en calquera parte do mundo. O ataque de Mikheil Saakashvili, incomprensibel até que saibamos máis do que pasou entre

REUTERS

bastidores, deu o toque xusto
para perfeccionar a situación
ideal. Pero a fórmula estaba
clara, polo menos, desde o
discurso de Putin na Conferencia de Seguridade de Múnic en febreiro do ano pasado.
Sen falar das repetidas accións
declarativas como a saída do
tratado de armas convencionais en Europa, e tantas outras.
E aquí estamos de novo nun
campo de batalla polo “cora-

zón continental” que definira
Mackinder. Os nomes dos lugares en que se desenvolve o
drama son familiares desde os
tempos vitorianos. Outra vez a
Fronteira do Noroeste, o Paso
do Khyber, Kandahar, Lahore,
o Turquestán…. O Gran Xogo,
de novo.
Outro xeopolítico máis vello, o almirante Mahan, formulara a doutrina da importancia
do dominio dos mares. Díxose
moito que iso xa non conta hoxe. Pero está ben claro que aí
está a forza dos Estados Unidos, e que o enfrontamento
volve ser entre as terras do corazón continental e o reino de
Neptuno. A balea americana e
o oso ruso. E alá vai para o Mar
Caspio unha axuda humanitaria a bordo de barcos de guerra.
E volvemos falar, como na vella
diplomacia, dun vello tratado,
a Convención de Montreux de
1936, que non permite a presenza de buques de guerra nese mar por máis de tres meses,
e iso se Turquía os deixa entrar.
Semella que hai que tirarlles
a poeira aos libros de Haushofer, Mackinder e Mahan para
ver de entender o que pasa.G
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Chipre dá pasos cara á reunificación. Os dous presidentes chipriotas, o
grego Dimitris Christofias e o turco Mehmet Ali Talat, mostráronse convencidos de que a reunificación da illa é posíbel tras a xuntanza que mantiveron ámbolos en Nicosia. Chipre está dividido en dous países desde o
1974, cando o exército turco amparou unha invasión que deu orixe a un
goberno de cultura turca non recoñecido internacionalmente.G

Cambio lento no Paraguai
O presidente paraguaio,
Fernando Lugo, non
aplicará un programa
de esquerda radical
e contentarase
con cambiar o rumbo
dun país terribelmente
desigual.

Laudelino Pellitero
Director do Instituto para a Proxección
e a Análise Exterior (IPAEX)

Que Latinoamérica se caracteriza por pusuír as sociedades
máis desguais do planeta non
resulta novidade ningunha.
Constatar que en Asunción o inmaculado Palacio Presidencial e
as sedes das modernas e vangardistas institucións lexislativas
conviven co chabolismo, sen
mediar distancia ningunha, non
deixa de impresionar.
Nesta imaxe resúmese o fracaso xestor no que se cimenta a
necesidade do cambio paraguaio que podería inscribirse
dentro do marco das sociedades
da desconfianza, concepto carimbado por Gerardo Caetano
para definir o fracaso colectivo,
onde as institucións e os partidos teñen un rexeitamento social maioritario. Sociedades que
enfrontan ao reto bipolar de saír
da crise e construír en paralelo a
democracia.
A irrupción de Fernando Lugo, que mantivera na diócese de
San Pedro un compromiso coas
causas dos máis desfavorecidos,
colocouno de súpeto, aos ollos
dos latifundistas, na órbita dos
esquerdismos radicais continentais; aos ollos do conservadorismo internacional na órbita
do comunismo, e aos ollos dos
analistas precoces, mesmo galegos, nas portas do ALBA (Alternativa Bolivariana).
Nada máis lonxe da realidade. A esquerda máis estruturada, nucleada ao redor do Bloque
Social e Popular (BSP), non se
mergullou no proxecto político

O presidente paraguaio, Fernando Lugo, durante unha conferencia de prensa en Asunción o 1 de setembro.

’’

A esquerda máis
estruturada, nucleada
ao redor do Bloque Social
e Popular, non se
mergullou no proxecto
político liderado
por Fernando Lugo”

’’

Odiscurso de Lugo na toma
de posesión
buscou tranquilizar
ambos os polos críticos:
a dereita latifundista
e a esquerda que quere
cambios rápidos”

liderado por Fernando Lugo,
baixo as siglas APC (Alianza Patriótica para o Cambio), aínda
que si expresou o seu apoio á
transición política.

Na verdade, no BSP non concordaban coa estratexia de Lugo. Propuxéranlle crear unha
plataforma que recollese toda a
experiencia e cadros da esquer-

RAFAEL URZÚA / REUTERS

da, que previsibelmente non
acadaría o poder no 2008, mais
que serían o referente opositor:
a alternativa de cambio político
e a coherencia ideolóxica.G

Pacto coa dereita no parlamento
Consideraban no BSP que fose
cal fose a suma de forzas da
Concertación Nacional, era altamente improbábel que Lugo
chegase á presidencia. Neste
segmento político, Lugo xa defraudou calquera expectativa
de cambio, polas súas alianzas
parlamentarias co partido do
rancio populismo conservador
e autoritario de Lino Oviedo, a
Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (UNACE), que conseguiu a presidencia do Senado, ou pola entrega ao Partido

Liberal Radical Auténtico (PLRA), das áreas de goberno que
marcan grandes liñas da política económica.
Na outra banda sitúanse os
grupos económicos, incluídos
os que se sumaron ao cambio.
Senten a vertixe que provoca o
medo aos cambios e temen un
Lugo clónico de Hugo Chávez.
A mensaxe programática
lanzada polo presidente electo, que propugnaba un Estado
Social de Dereito que asegure
a liberdade, a xustiza social, a

estabilidade, o desenvolvemento económico, o equilibrio ecolóxico, e o respecto ás
súas vidas e intereses; trataba
de tranquilizar ambos os dous
polos críticos.
A aritmética parlamentaria
non facilita que emerxa o auténtico Lugo, mais a realidade
dun Paraguai perdido ancorado en tempos xa superados, en
miseria colectiva pode soprar
a favor dos ventos de cambio,
máis sen cambios de rumbo
radicais. G
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Execucións e bombardeo de civís

’’
RUSIA DE NOVO
LATEXOS

As organizacións
internacionais
denuncian a violencia
das tropas
estadounidenses
despregadas
no Iraq e Afganistán

X.L. Franco Grande

R

Charina Giráldez

As forzas aéreas estadounidenses bombardearon o pasado 22
de agosto Azizabad, unha pequena poboación do sudoeste
de Afganistán. Andaban na procura de talibáns pero o balance
do seu ataque só deixou vítimas
civís. En total, morreron 90 persoas: 60 rapaces, 15 mulleres e
15 homes. As Nacións Unidas
confirmaron estes datos despois
de reunir “probas convincentes” da matanza, pero o Exército
americano non acaba de aceptar que errou no seu obxectivo.
Ante as denuncias insistentes do Goberno de Kabul, as tropas dos EEUU modificaron o
seu testemuño inicial. Pasaron
de “non ter constancia” da
morte de civís a recoñecer o falecemento de cinco cidadáns
que, segundo a súa propia investigación dos feitos, eran “familiares dos membros da milicia integrista musulmá” que
buscaban pola zona, en coordinación cos soldados afgás.
A xustificación non convenceu o enviado especial da ONU
no país centroasiático que, como xa fixera noutras ocasións,
lembrou a obriga de situar a
protección dos civís por riba de
todo. Kai Eide condenou duramente o ataque e advertiu que,
con este tipo de accións, só se
consegue “minar a confianza
do pobo afgán nos esforzos por
construír un Estado xusto, pacífico e respectuoso coa lei”.
Catro días despois do bombardeo, o presidente de Afganistán, Hamid Karzai, pediu
unha revisión do status das forzas da coalición internacional
despregadas no país e o regulamento da súa “responsabilidade” a través dun acordo. Agora,
o seu Executivo tenta recuperar
o consenso social fronte á desesperación causada polo aumento da violencia.
Segundo os datos aportados
polas Nacións Unidas, nos primeiros seis meses de 2008 faleceron case 800 civís en Afganis-

Unha casa tras o bombardeamento de Azizabad (Afganistán) por parte dos EE UU o 23 de agosto.

’’

Tres suboficiais do exército
americano optaron
por disparar na caluga aos
seus reféns, encapuchados
e atados de mans”

tán. Organizacións como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, Afghanistan Justice
Project ou Cruz Vermella levan
tempo denunciando o rastro de
morte inocente que está a deixar a operación ‘Liberdade Duradeira’, capitaneada polos Estados Unidos. No contexto desta misión contra Al Qaeda, que
comezou no ano 2001, máis de
15.000 soldados actúan no país
das papoulas con total independencia das forzas da OTAN,
presentes na zona baixo o mandato da ONU.

SITUACIÓN NO IRAQ. Pero a particular batalla do Goberno de Bush
contra o terrorismo internacional mantén outra fronte aberta

no Iraq, onde os abusos de poder poucas veces transcenden á
opinión pública. Estes días, The
New York Times desvelou un
novo crime de guerra, atribuído
ás forzas militares estadounidenses despregadas no país.
O xornal sacou á luz a execución de catro iraquís en Bagdad,
no mes de abril de 2007. Os supostos responsábeis, aínda non
acusados de xeito formal, son
tres suboficiais do Exército americano. De acordo coa declaración xurada de dous deles, as vítimas foron capturadas nun edificio no que aseguran ter topado
armas automáticas, granadas e
un rifle de mira telescópica. Desobedecendo as ordes dos seus
superiores, que consideraron
inxustificada a detención, optaron por disparar na caluga aos
seus reféns, encapuchados e
atados de mans, para logo arroxar os corpos a unha canle da
capital iraquí.
Os militares manteñen que
os executados formaban parte
dunha milicia armada xiíta, que
controla o sudoeste da capital
iraquí, e non ocultan que actua-
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ron como “represalia” pola
morte de dous compañeiros da
súa unidade uns días antes. Outros catro colegas tamén están
acusados de intento de homicidio ao aceptar formar parte dun
plan para matar a catro prisioneiros. En ambos casos, o indutor da matanza parece ser a
mesma persoa, o sarxento primeiro John Hatley.
Un informe elaborado este
ano polo instituto británico Opinion Research Business conclúe
que o número de mortos civís no
Iraq dende o comezo da invasión estadounidense, en marzo
de 2003, supera o millón. Pero ao
igual que no caso de Afganistán,
nin as organizacións de dereitos
humanos, nin os gobernos implicados, nin as Nacións Unidas
se poñen de acordo.
Non hai dúbida de que se trata dun balance difícil de concretar, sobre todo, cando para o
Exército americano estas vítimas só forman parte dos efectos
“colaterais” dunha loita contra
un inimigo maior, tan invisíbel
como a poboación que padece
os seus efectos.G

usia dixire moi mal a perda do seu imperio. E a súa
vocación imperial de sempre
manifestouse agora nos recentes acontecementos do Cáucaso. En realidade, Rusia procedeu agora como vén facendo
dende hai máis dun século. Moi
pouco de novo hai na súa actitude nese conflito, en boa parte
facilitado pola torpeza do dirixente xeorxiano.
A primeira reacción de moitos analistas foi a de que esas incidencias significan volver á
guerra fría. A nós parécenos todo o contrario: Rusia, se quere
ser –e está claro que o quere–
unha gran potencia mundial,
non pode illarse senón todo o
contrario. Sabe moi ben, como
calquera, que o noso mundo é
interdependente e que cada día
o será máis.
Sendo como é un país exportador de enerxías esenciais, e
tendo aí os alicerces máis sólidos da súa economía e, polo
tanto, do seu poderío de hoxe e
de mañá, é moi claro que non
faría nunca o que calquera vendedor evitaría: desprezar a súa
clientela. E esta está no mundo
occidental.
Xusto a posibilidade de illamento é a primeira medida que
Europa barallou para forzala a
abandonar por enteiro os territorios ocupados. Tanto lles debe preocupar que Dimitri Medvedev dixo que suplicaba que se
enviasen máis observadores, algo ao que de primeiras se negaron os rusos.
Uns teñen que vender o que
teñen e os outros han comprar
o que non teñen.As urxencias
son recíprocas. E isto é tan importante como volver ao imperio perdido, ou máis aínda, porque o imperio pode non volver
máis pero o poderío que se quere exercer urxe e apreme. Paréceme, pois, que non haberá
guerra fría. G

’’

Rusia non faría
nunca o que calquera
vendedor evitaría:
desprezar
a súa clientela. ”
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Os sindicatos piden máis medidas contra a crise. CIG, UGT e CCOO
coincidiron en solicitar que se reforcen as actuacións para mellorar as cifras do paro e a cobertura social para os desempregados. Aínda así, resaltaron que a situación é menos preocupante en Galiza, onde este índice
aumentou un 2,09 por cento en agosto, que no resto do Estado, cunha
suba do 4,25 por cento.G

ANOSATERRA
5-10 DE SETEMBRO DE 2008

Xeorxia, a guerra do oleoduto
A UE reacciona con
cautela ao
recoñecemento
da independencia de
Abkhasia e Osetia do Sur.
Rusia proporciona unha
parte moi importante do
gas que consume a
industria europea

Xurxo González

Vladimir Putin e Alexander
Medvedev advertiron logo da independencia de Kosovo que se
abrían novas posibilidades para
varios centos de rexións con aspiracións semellantes en todo o
mundo. Non esperaron moito
para poñer en práctica as leccións aprendidas. A agresión de
Xeorxia sobre Osetia do Sur, que
xunto con Abkhasia se independizara “de facto” nos anos noventa, provocou, como é ben coñecido, a reacción rusa (Moscova entregara pasaportes da
Federación ao 90 por cento dos
cidadáns destas rexións), que
culminou o pasado 26 de agosto
co recoñecemento de ambos
Estados por parte do Goberno
de Moscova.
Como é natural, un conflito
destas características está causado por unha serie complexa
de circunstancias étnicas e históricas. Pero é indubidábel que a
ampla repercusión política e
mediática que está a ter veu
dada polos intereses enerxéticos
en xogo para as potencias occidentais. Son estes mesmos intereses os que obrigan os seus dirixentes, en especial aos europeos, a manter unha gran diplomacia co Goberno ruso.

REPERCUSIÓNSPARAAINDUSTRIADAU.E.
Unha razón de peso é que a corporación enerxética rusa Gazprom, cunha importante participación estatal, é o principal
subministrador de gas a Europa
central e occidental. O xigante
ruso, considerado unha das
cinco maiores compañías do
mundo, proporciona, a totalidade do gas que consumen Bosnia Herzegovina, Estonia, Finlandia, República de Macedo-

nia, Letonia, Lituania, Moldavia
e Eslovaquia. Outros países tamén dependen en diverso grao
do subministro de Gazprom,
como Bulgaria (97% do consumo total en 2004), Hungría
(89%), Polonia (86%), República
Checa (75%), Turquía (67%),
Austria (65%), Romanía (40%),
Alemaña (36%), Italia (27%) e
Francia (25%). A UE estima que
preto do 44% do gas que consumen os seus 25 membros na actualidade depende de Rusia.
Un poder de tal calibre non é
alleo aos dirixentes rusos, e
máis cando o actual presidente,
Alexander Medvedev, foi conselleiro de Gazprom antes de
ocupar o seu actual cargo. A importancia estratéxica de manter
boas relacións con Rusia para
manter a competitividade industrial de Alemaña, maior potencia industrial da Unión Europea, púxose claramente de
manifesto durante o mandato
do anterior presidente alemán.
Gerhard Schröder foi unha figura clave para a planificación e
comezo da construción dun
oleoduto que una directamente
ambos estados a través do Mar
Báltico (co que eliminaría as
posíbeis interferencias doutros

’’

AUEestimaquepreto
do 44 por cento do gas
que consumen os seus 25
membros na actualidade
depende de Rusia”

países, nomeadamente Ucrania e Bielorrusia). Schröder traballa na actualidade para Gazprom.

INESTABILIDADE EN TORNO A UN OLEODUTO. Por suposto, os Gobernos occidentais non ven con
bos ollos este elevado grao de
dependencia da potencia
rusa. Nos últimos anos o debate sobre os métodos para diversificar o orixe da enerxía estivo vivo. Unha das infraestruturas máis importantes para
tentar paliar esta situación é
un oleoduto que une as reservas enerxéticas do Mar Caspio
explotadas por Azerbaixán
cun porto turco no Meditarráneo, onde embarca para o seu

transporte cara os mercados
occidentais.
Este oleoduto denomínase
BTC, que responde ás iniciais
das principais cidades que conecta, Bakú (capital de Azerbaixán), Tiblisi (capital de Xeorxia) e
Ceyhan (en Turquía). O recorrido desta vía de transporte,
inaugurada en 2005, evita os territorios ruso e armenio, entre os
que discorre, e obvia outra ruta
que abarataría a exportación do
petróleo do Caspio, pero que pasaría por Irán para embarcar no
Golfo Pérsico.G

Outras batallas pola enerxía
Durante o pasado mes de agosto,
os mandos militares rusos desmentiron en varias ocasións que o
oleoduto BTC (Bakú-Tiblisi-Ceyhan) fose un obxectivo militar da
campaña que levaron a cabo en
Xeorxia. As súas tropas detivéronse a pouco máis de 40 quilómetros, xa máis aló da fronteira de
Osetia do Sur, o que foi interpretado por moitos analistas como
unha clara advertencia de Moscova cara os gobernos occidentais
que patrocinan este oleoduto.
Entre os conflitos na rexión du-

rante a planificación e construción
desta infraestrutura destacan as
dúas guerras chechenas. Pouco
máis de douscentos quilómetros
separan Tiblisi de Grozni, a capital
da provincia rusa independentista.
Rusia advertira que o exemplo
de Kosovo podía estenderse a outras rexións. Algúns expertos consideran que esta comparación non
se detén nos aspectos políticos e de
dereito internacional. Son os que
resaltan que a provincia serbia independizada se atopa no núcleo do
Corredor 8 deseñado pola Unión

Europea. O Corredor 8 conecta o
Adriático co Mar Negro cunha rede
de estradas, liñas férreas, infraestruturas de telecomunicacións e, tamén, transporte enerxético. A secesión de Serbia (aliada de Rusia)
deste territorio clave espertou a indignación do Goberno de Moscova, quen podería empregar estratexias semellantes na súa política
exterior no futuro. Os acontecementos de agosto de 2008 son un
claro aviso das cartas que as grandes potencias están dispostas a xogar na batalla pola enerxía.G
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A ECONOMIA MANDA
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Manuel Cao

P

asado este agosto asistindo a unha continua riada de
datos moi negativos en calquera dos indicadores económicos que se trate –salvo talvez unha diminución do petróleo contrarrestada en parte pola caída do euro– os axentes colectivos e os cidadáns individuais retornan as súas
actividades con preocupación crecente pola marcha da
economía nun contexto de cambio na correlación das forzas no escenario internacional.
Os Xogos Olímpicos de Beijing puxeron de manifesto
para todos os públicos que a potencia da República Popular da China é xa enorme no ámbito tecnolóxico e organizativo e pouco queda da imaxe de atraso económico –que
subsiste en moitas partes do país xunto coa falta de liberdades– que se viña tendo do Oriente Próximo agás o Xapón. Cómpre reseñar que os principais problemas da economía mundial lles afectan aos EE UU e á UE con taxas de
crecemento moi baixas e perspectivas de incremento do
desemprego mentres as áreas emerxentes do sudeste asiático, os países con petróleo e materias primas e o poder dos
novos actores como a India, Rusia, o Brasil e Sudáfrica son
as que tiran da economía global e van deixando para a historia a vella orde institucional instaurada despois da II
Guerra Mundial.
A economía española situada na área euro vese agora
atada de pés e mans á hora de aplicar o método de axuste
máis rápido, efectivo e indoloro politicamente como era a
desvalorización da moeda cando o desequilibrio exterior
afecta perigosamente á capacidade de endebedamento. A
perda de competitividade é a clave da crise pero durante
moitos anos o desenvolvemento da construción e o consumo interno inducido polo sinal duns baixos tipos de
xuro e o fácil financiamento no BCE mal interpretado polos axentes (bancos, administración pública, investidores e
consumidores) adiou a necesidade de reorganizar e modernizar a estrutura tecnolóxica e empresarial e afortalarse
ante a dura competencia que se aveciñaba. Seguindo a
máis rancia tradición española aquí só non especulou o
que non puido ou non sabía máis.
Co estoupido da burbulla inmobiliaria a economía esmorece lenta pero inexorabelmente e pasa a ser o único
importante na axenda política deixando atrás moitas iniciativas que serviron para gañar ou perder eleccións nos
últimos tempos. Chega a hora da verdade e atopamos un
consenso básico arredor da insostibilidade do modelo de
crecemento anterior que até agora non fora cuestionado
por ninguén. É tamén son semellantes as propostas para
superar a crise pero que serían efectivas no medio e longo
prazo e requirirán dun cambio radical de valores, institucións e perspectivas organizativas e laborais.
A posibilidade de que a crise económica induza a formación de novas maiorías de goberno vese mitigada pola
coincidencia fundamental no modelo de crecemento vixente e serán as novas propostas asentadas na capacidade
de interlocución coa cidadanía e a credibilidade de cada
opción política as que influirán nos resultados electorais. G

’’

A economía española, atada
de pés e mans pola política
común europea, non pode
recorrer ao método máis
rápido para paliar a crise:
desvalorizar a moeda”

A banca acepta o Basilea II
Os principais bancos
centrais do mundo
opinan que a nova
normativa evitará
que se repitan crises
financeiras como a
das hipotecas subprime

Xurxo González

Xa hai máis dun ano que comezou a crise financeira internacional xerada polos problemas das
hipotecas subprime nos Estados
Unidos. En España non se manifestaron polo momento as preocupantes faltas de solvencia que
si se teñen dado no Reino Unido
ou nos Estados Unidos, e que
precisaron da intervención estatal para o rescate de entidades
importantes coma Northern
Rock, nacionalizado polo goberno británico o pasado mes de
febreiro, e o banco de investimento Bear Stearns, absorbido
polo seu competidor JP Morgan
en marzo. Non obstante, numerosas voces atrévense a predicir
que para o sistema financeiro español o peor está aínda por vir.
Pese aos temores, a Asociación Española da Banca informaba o pasado mes de abril que
os seus asociados obtiveran en
2007 un beneficio neto de máis
de 18.800 millóns de euros, moi
preto do 20% máis respecto a
2006. Pola súa banda, a Confederación Española de Caixas de
Aforros atribuíu ao conxunto
dos seus membros un beneficio
neto de 11.200 millóns, que supón un incremento en relación
a 2006 por riba do 19%.
A crise internacional estalou
mentres se estaba a implantar
a normativa de supervisión
bancaria Basilea II, que estabelece unha regulación máis estrita para asegurar a solvencia
do sistema financeiro internacional. Durante este ano os
bancos españois deben adaptar os seus sistemas de concesión de crédito a novas normas
que tratan de obxectivar os criterios empregados.
Segundo Carlota Sánchez
Puga, profesora de Finanzas e
Control da Escola de Negocios
de Caixanova, a innovación de

Sede do banco británico Northern Rock en York.

’’

Agora é prioritario
o fundamento estatístico e
os métodos obxectivos de
medición de risco”

Basilea II respecto á situación
anterior é que “tradicionalmente a concesión dun crédito
baseábase na experiencia dos
analistas, mentres que agora
implántase un sistema onde é
prioritario o fundamento estatístico e os métodos obxectivos
de medición do risco”.
A nova norma penaliza ademais as operacións de alto
risco, como as potencialmente
morosas ou a concesión de hipotecas por máis do 95 por

NIGEL RODDIS / REUTERS

cento do valor da tasación. O
Banco de España obrigará tamén ás entidades financeiras a
publicar un informe que explique o seu negocio, a exposición ao risco e as formas de
xestión do mesmo, o que aumentará a transparencia e facilitará a comparación dos mesmos por parte dos clientes.
A implantación do novo sistema non será homoxénea. Só
un grupo de oito entidades
(Santander, BBVA, Banco Popular, Banco Sabadell, Bankinter,
La Caixa, Caja Madrid e Caixa
Catalunya) están desenvolvendo os aspectos máis avanzados e complexos da normativa,
xa que requiren metodoloxías
estatísticas complexas. O resto
adoptarán o modelo estándar,
que introduce menos variacións respecto a Basilea I.G

Decisións sen carácter legal
pero con gran repercusión
internacional
O Comité de Supervisión Bancaria
de Basilea é un organismo conformado en 1974 e do que forman
parte os gobernadores dos bancos centrais de Alemaña, Bélxica,
Canadá, España, Estados Unidos,
Francia, Italia, Luxemburgo, Holanda, Reino Unido, Suecia, Suíza e
Xapón. Os seus acordos non teñen forza legal, aínda que o primeiro acordo de Basilea foi adoptado e aplicado por máis de cen

países, o que o converteu nun instrumento importante para a harmonización do sistema financeiro
internacional.
Publicado en 1988, o primeiro
acordo tomado por este organismo recomendaba que os reguladores de cada país obrigasen á reserva dun capital mínimo
por parte de cada entidade financeira para facer fronte a un posíbel impago.G
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Convocadaunhafolganoservizodevendadebilletesdeferrocarril.As
mobilizacións, previstas para os días 5, 15 e 19 de setembro, teñen como obxectivo protestar pola paralización da oferta de emprego público e polo mal
funcionamento do novo sistema de venda de billetes. CCOO considera que
estes problemas están provocados polo longo proceso de privatización do ferrocarril que se está a desenvolver.G
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O PIB da Unión Europea reduciuse no 2º trimestre
España aguantou a primeira caída do Produto
Interior Bruto na UE da etapa euro, mentres que
Estonia, Alemaña, Letonia, Francia e Italia
rexistraron cifras negativas
Xurxo González

Eurostat confirmou o pasado
mércores día 3 os datos que
avanzara o 14 de agosto, e que
indican que o Produto Interior
Bruto da UE se reduciu durante
o segundo trimestre de 2008.
Trátase da primeira caída rexistrada dende a posta en funcionamento da Unión Monetaria.
En concreto, a economía dos
países nos que se emprega o
euro caeu un 0,2%, mentres que
no conxunto dos países da UE o
retroceso foi do 0,1%.
A economía retrocedeu no
segundo trimestre en Estonia

(0,9%), Alemaña e Letonia
(0,5%) e Francia e Italia (0,3%) e
estancouse no Reino Unido,
Suecia e Holanda. España estivo moi preto destes tres últimos estados, xa que rexistrou
un crecemento do 0,1% en relación aos primeiros tres meses
do ano. Pola contra, os mellores
resultados corresponderon a
Eslovaquia, que medrou un
1,9%, Polonia (1,5%), Lituania e
República Checa (0,9%).
No que respecta á comparativa co mesmo período de 2007,
o único país que rexistrou un
descenso do PIB foi Estonia

indican que se estancou totalmente nos últimos doce meses.
Os maiores aumentos do PIB
en termos interanuais foron
para países das últimas ampliacións da Unión, entre os que
destacan Rumanía (9,3%), Eslovaquia (7,6%), Polonia (6,1%),
Lituania (5,5%) e a República
Checa (4,5%).

Obreiro romanés da construción. O
seu país é o de máis alto crecemento
da Unión Europea.
F. BUBBUS

(1,4%). Italia estivo moi preto
das cifras negativas, xa que os
indicadores macroeconómicos

BOA MARCHA DOS EE UU. O informe
de Eurostat achega tamén os
datos doutras potencias económicas. Os Estados Unidos medraron no segundo trimestre
un 0,8%, o que supón que o seu
crecemento nos últimos doce
meses foi do 2,2%. Pola contra,
o PIB de Xapón descendeu entre abril e xuño un 0,6%, pero
mantén un crecemento do 1%
no último ano.

’’

O PIB dos EEUU
medrou un 0,8 por cento
entre abril e xuño”

O Banco Central Europeo
considera que a negativa marcha da economía europea no
seu conxunto é consecuencia do
menor ritmo de crecemento en
todas as economías do mundo e
dos elevados e cambiantes prezos do petróleo e os alimentos.
Aínda así, as previsións da principal autoridade económica europea son positivas debido principalmente ao bo ritmo de crecemento dos principais mercados emerxentes.G
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Granada competirá con Vigo pola Universiada 2013. O alcalde de
Granada, José Torres, e o reitor da súa universidade, Francisco González,
anunciaron a candidatura da cidade para albergar a celebración da Universiada 2015, na que participarían ao redor de 12.000 deportistas de 150
universidades do mundo. Competirán na primeira fase contra Vigo, que xa
anunciou que competirán novamente pola sede tras o fracaso na rolda final contra Kazan para os xogos do 2013.G

Galiza na elite nos mellores Xogos
Catro medallas e outros tantos diplomas adornaron
a fantástica participación galega nos Xogos
de Beixing, onde o sabor agridoce do triatlón foi
compensado por Echávarri e Paz (ouro en vela),
Pérez Rial e Cal (piragüismo)
gación estatal coa que competiron, os deportistas da nosa comunidade ocuparían o posto
número 31 do medalleiro. Pode
semellar pouca cousa, pero non
o é. A colleita galega superou á de
Estados con tanta sona como Arxentina ou, o que non deixa de
ser ilustrativo, o propio veciño
portugués. Nos que quizais foron
os mellores Xogos de sempre,
Galiza estivo entre a elite.
Destacou a delegación galega
en Beixing, que nas apostas previas movíase entre dúas e oito
medallas e quedou nun termo
medio do previsto. Pisaron o
chanzo máis alto do podio Fernando Echávarri e Antón Paz
(vela) e Carlos Pérez Rial (piragüismo). No segundo estivo por
dúas veces David Cal (tamén pi-

’’

Quen non asinaría
dous galegos entre os cinco
mellores do planeta en
calquera disciplina? Que
pasaría se, á vez, estivesen
o Dépor e o Celta loitando
por acceder a unha final de
Champions? Non hai país
con máis peso que Galiza
no triatlón”

David Caltras rematar
unha carreira do C-1
de 1.000 metros.

TIM WIMBORNE/REUTERS

Dende 1992 non daban tanto
que falar uns Xogos Olímpicos.
Pasaron xa 16 anos dende aquela
cita de Barcelona e tivo que ser a
chinesa Beixing quen tomase o
relevo dos cataláns á hora de organizar un evento de máximo nivel, que ademais condensou en
dúas semanas toda a historia do
olimpismo (con especial fincapé
para os ecos político-económicos e os éxitos deportivos e de organización). Pero esta ocasión,
ao contrario do que pasara no 92,
serviu tamén para simbolizar o
estado de graza no que vive o deporte de Galiza, que alcanzou o
seu teito nuns Xogos grazas a catro medallas (dous ouros e dúas
pratas) e outros tantos diplomas.
Escolmando os galegos da dele-

ración e peche, pero o intocábel
calor e a humidade do resto dos
días case nunca estivo a prol dos
galegos, que tamén sufriron algúns problemas coa alimentación. Pero na súa meirande parte
estiveron entre os mellores. Dos
13 que competiron, nove alcanzaron un posto entre os cinco
primeiros. Soa a potencia. Pequena, pero potencia.
A primeira en entrar en lide foi a
menor do
grupo: >>>

PETER ANDREWS/REUTERS

Echavarri e Pazen competición e [abaixo] Xavier Gómez Noiaproba de triatlón.

TOBY MELVILLE / REUTERS

Rodri Suárez

’’

Acolleitagalegademedallas
superou á de Estados con
tanta sona como Arxentina
ou, o que non deixa de ser
ilustrativo, o propio veciño
portugués”

ragüismo). E a falta de bronces,
os diplomas xa locen nas paredes de Tamara Abalde (baloncesto), Sonia Molanes e Teresa
Portela (piragüismo), Xavier Gómez Noia e Iván Raña (triatlón).
Cada un coa súa historia. Todos
dentro do espectacular rendemento de Galiza en terras chinesas, nunhas condicións que non
sempre foron as mellores a nivel
atmosférico ou ambiental. A
tecnoloxía permitiu 'matizar' o ceo durante as
cerimonias de inaugu-
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Catro galegos nos Xogos Paralímpicos. Galiza estará representada por
catro atletas nos Xogos Paralímpicos que comezan o 6 de setembro en Beixing. En natación participan Paulo Cimadevila e Chano Rodríguez (na imaxe). Na disciplina de atletismo tentará o éxito Gustavo Nieves. En tenis, a referencia galega é Álvaro Illobre. Rodríguez chega á China coa intención de
lograr polo menos media ducia de medallas. Afincado en Galiza, aínda que
arxentino, é Maximiliano Rodríguez, que compite en atletismo.G

TOBY MELVILLE / REUTERS

>>> a baloncestista Tamara
Abalde. Tras unha magnífica fase, a súa selección topouse coa
peor sorte no cruce, onde tivo
endiante a campioa de Europa,
Rusia. Caeu en cuartos pero aínda así finalizou quinta, coa ferrolá gozando de poucos minutos –ben aproveitados– e collendo aos seus 19 anos unha experiencia que pode convertela na
líder en Londres 2012. Alí non
estarán Fernando Echávarri e
Antón Paz. Pero o peche da súa
traxectoria olímpica en Vela
non puido ser mellor, co ouro.
Dominaron a clase Tornado
dende o primeiro día e lembraron as enormes posibilidades de
Galiza nos deportes náuticos.
Engadiron ao seu currículo o
único galardón que lles faltaba.
Son os mellores do mundo.
Moito máis sorprendente resultou o outro ouro galego.

O VENCEDOR INESPERADO. Xunto ao
catalán Saúl Craviotto, o cangués Carlos Pérez Rial Perucho
obtivo unha incríbel vitoria no
K-2 500 do piragüismo, éxito que
semellaba cantado para a parella alemá –que levaba varios
anos sen coñecer a derrota. Nin
os vencedores eran conscientes
do acadado. “Pensabamos que
foramos prata”, comentou 'Perucho', que estivo a piques de
non acudir á cita olímpica.
Sen dúbida, o Morrazo foi a
capital olímpica galega. Dende
alí tamén saíu David Cal para gañar dúas pratas. O padexeiro
cangués non foi capaz de repetir
os éxitos de Atenas pero volveu
sumar dúas medallas que o converten no deportista máis importante da historia de Galiza. Quedou a un paso do triunfo en C-1
500 e C-1 1000. As súas imaxes recibindo a medalla entre arcadas
e vómitos simbolizan moi ben os
tremendos esforzos que tivo que
asumir para regresar ao podio.
Nos terreos da dureza, poucos deportes superan o triatlón.
Nesa modalidade chegou unha
decepción que, porén, o tempo
vai descubrindo como unha fazaña. Quen non asinaría dous
galegos entre os cinco mellores
do planeta en calquera discipli-

na? Que pasaría se, á vez, estivesen o Dépor e o Celta loitando
por acceder a unha final de
Champions? Non hai país con
máis peso que Galiza no triatlón.

Mais a nómina de diplomas
non acaba aí, posto que as padexeiras Sonia Molanes e a clásica Teresa Portela tamén lograron o seu en K-4 500. Lonxe dos

primeiros estivo Xosé Antonio
Hermida, que foi décimo tras a
prata do 2004. E xa afastados do
top ten competiron con dignidade os atletas David Gómez,

Santi Pérez e Alessandra Aguilar. Todos formaron parte deses
Xogos que Jacques Rogge, presidente do COI, cualificou de
“excepcionais”. G
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EXPOSICIÓN EN SANTIAGO DO CREADOR ALEMÁN

Beuys, a arte que superou
o esgotamento das vangardas
Erdtelefon.

A Fundación Caixa Galicia mostra na súa sede
de Santiago unha selección dos múltiples de
Joseph Beuys, unha extraordinaria ocasión
para achegarse ao seu universo estético

Manuel Xestoso

Q

uizais non haxa
na arte da segunda metade do século XX unha figura tan discutida, tan ambivalente, tan propicia á polémica coma a de Joseph Beuys. Acusado
de charlatán, de exhibicionista,
de axitador, de falso xamán e de
impostor –improperios que, en
realidade, disimulaban o secreto medo que inspiraban a súa
obra e o seu pensamento–,
Beuys fixo de si mesmo a súa
meirande creación, a imaxe de
marca dun activismo artístico
que aspiraba a moito máis que
a producir obras de arte. A súa
figura carismática, unha presenza física a un tempo enfermiza e potentísima, os seus delicados xestos e a súa excéntrica
retórica… todo conspirou para
lle outorgar un lugar de honra
no universo mediático que escolta sempre o mundo da arte.
Talvez por iso nunca abonda co
cualificativo de artista para definilo, para encerrar nun apelativo a inmensidade dun proxecto
que consistía –nada máis e nada menos– en transformar a sociedade a través da creatividade
artística e da vontade espiritual.
A proposta de Beuys tiña como principal obxectivo crear un
espazo social onde o espírito
humano puidese volver a desenvolverse libremente, algo
que as sociedades hipertecnoloxizadas do capitalismo e do
socialismo real non permitían.
E a noción que creou como arma para liberar o espírito foi o
concepto ampliado da arte, unha idea que apelaba á creatividade de todo ser humano como forza revolucionaria transformadora da realidade. Segundo Beuys, a comunidade pode
mudar se existe unha toma de

conciencia individual. E a arte
debe ser entendida, precisamente como unha apelación á
conciencia do espectador destinada a estimular o pensamento. “Todo home é un artista”, repetía, explicando pacientemente que con esa frase non
quería dicir que cada un de nós
fose un debuxante ou un escultor, senón que por arte había
que entender as facultades creadoras agochadas en todo ser
humano, que o concepto de arte tiña que se aplicar, sen máis, a
calquera clase de traballo. O
principio de creatividade debía
converterse nunha cifra que
propulsase o espiritual na vida
social e extirpase a violencia estrutural dos sistemas políticos
que regulaban as sociedades
modernas. A consecuencia inmediata era a plástica social,
unha categoría absolutamente
novidosa no mundo da arte que
aspiraba a incidir non só na vida
estética dos cidadáns, senón en
toda a súa existencia: na vida
xurídica, no sistema económico, na organización política.
Convencido do poder terapéutico da arte –no persoal e no
social–, converteuse nun taumaturgo que invocaba as potencias primixenias do cosmos
e da humanidade para instaurar
un escenario liberador onde natureza e cultura puidesen reconciliarse. Non é difícil ver nesta actitude o último alento do
idealismo alemán procedente
do libro Sobre a educación estética do home de Schiller, aínda
que Beuys apuntaba máis alto
nas súas finalidades políticas,
vinculándose a unha “nova sociedade do socialismo real” a
través dunha “transformación
non violenta”. Un compromiso
ético que aspiraba a superar o
esgotamento das vangardas
alén da postura distante- >>>
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Schlitten.

>>> mente irónica de Duchamp.
Por suposto, toda esta teorización só provocaría un sarcástico sorriso paternalista ante o
extremo utopismo e a inocente
inxenuidade que revelaba un
programa así de ambicioso por
parte dun simple artista… se
non fose pola frenética, teimuda e recalcitrante dilixencia que
Beuys era quen de despregar a
prol dos seus argumentos. No
seu infatigábel traballo na plástica social, indicaba que o que
lle interesaba en primeiro lugar
era a educación artística do ser
humano, que todos podían
participar na transformación e
que todos debían facelo para
realizala no menor tempo posíbel. E a iso se dedicou con extrema laboriosidade, tocando fibras e sensibilidades que o converteron en obxecto de debate
político ao máis alto nivel.

UN ACTIVISTA IINCANSÁBEL. En
1967 fundou o Partido Alemán
dos Estudantes a partir de grandes coloquios públicos que organizaba nas súas clases da Academia de Arte de Düsseldorf. Os
seus obxectivos ían dende a reforma do ensino e da investigación até o desarme absoluto, pasando pola derrogación das leis
de emerxencia e a unidade de
Europa. Loitou contra a censura
e contra o silencio ao que están
condenadas as forzas políticas
extraparlamentarias, fixo campaña contra o sistema de partidos... Unha parte importante do
seu incansábel activismo está
dirixido á defensa de causas
ecoloxistas, con accións artísticas que na época eran dunha
novidade absoluta –por exemplo, varrer en grupo, como forma de protesta simbólica, un
bosque que ía ser cortado para
ampliar unhas pistas de tenis–

’’

pero cuxo herdo é tan actual como puidemos comprobar os
galegos durante a insólita implosión de creatividade que
acompañou a protesta colectiva
de Nunca Máis.
Non satisfeito coa incríbel
proliferación de accións e discusións que multiplicaba en todas as súas aparicións públicas,
aproveitou a atención dos medios para incrementar as súas
provocacións. Cando lle preguntan polo muro de Berlín
contesta que deberían elevalo
uns cinco centímetros máis
–por razóns de proporción. Leva o tema da banda BaaderMeinhof á Documenta de Kassel. Participa na creación do
Partido dos Verdes (que, previsibelmente, nunca acabaron de
se fiar dun líder que consideraba o partido como unha escultura). Crea a Universidade Libre
de Ensinanza xunto con Heinrich Böll, coa que comeza a exHasenzucker.

portar a súa tarefa política fóra
de Alemaña, a Irlanda do Norte.
Ao tempo, na Documenta de
1977, crea un foro de discusión
sobre o problema do Ulster...
Nada quedaba fóra da súa órbita e, para desesperación de
moitos, o seu carisma non deixaba indiferente a ninguén,
proporcionándolle un inmediato protagonismo a cada unha das súas intervencións.

EDICIÓNS ARTÍSTICAS PARA A DIFUSIÓN DE IDEAS. Todo ese febril dinamismo queda reflectido
nunha innumerábel cantidade
de obras –debuxos, fotografías,
gravados, litografías, pequenos
obxectos… – que Beuys editaba
en forma de múltiple para espallar as súas ideas e os seus actos.
Esas son as obras ás que se enfrontará o espectador que visite
a mostra que agora se expón na
sede compostelá da Fundación
Caixa Galicia. Trátase de pezas
íntimas, case reliquias, que permiten recrear o mundo expresi-

ApropostadeBeuystiña
como principal obxectivo
crear un espazo social onde
o espírito humano puidese
volver a desenvolverse
libremente”

’’

Oherdodasúasaccións
artísticas de protesta é tan
actual como puidemos
comprobar os galegos
durante a insólita
implosión de creatividade
que acompañou a protesta
colectiva de Nunca Máis”

’’

Candollepreguntaronpolo
muro de Berlín, contestou
que deberían elevalo uns
cinco centímetros máis por
razóns de proporción”

CULTURA.25.

vo que exhalaba toda aquela
presteza militante do artista,
concretada nun microcosmos
de significacións, referencias e
discursos persoais e conxunturais, que, non obstante, adquiren coherencia e universalidade ao seren confrontadas unha
coas outras e coa inconfundíbel
impronta artística de Beuys.
Porque, non o esquezamos,
Beuys foi un extraordinario artista, un creador capaz de insuflar categoría estética a calquera
obxecto que pasaba polas súas
mans grazas á súa marabillosa
fluidez no debuxo, á súa sensibilidade para tratar a materia
–quizais só igualada, na arte actual, pola do catalán Tàpies–, á
súa intuición para convocar todas as forzas da natureza nunha
imaxe simbólica.
Non obstante, a obra e a teoría deste singular artista é tan
complexa e atinxe tantas connotacións que merecería un maior
esforzo de contextualización por
parte dos organizadores. Como
dixemos, a forza plástica de
Beuys é suficiente para que a
obra se defenda soa. Mais interesa enmarcalas no sentido orixinal que tiveron, no magma do
que xurdiron. E o visitante non
iniciado talvez perda moitas referencias pola falta de información que se lle ofrece ao público,
ao que en ocasións, mesmo se
lle escatima o título da obra. Acaso non procede explicar que a
foto titulada A democracia é divertida procede do desaloxo que
policía efectuou na Academia de
Düsseldorf cando Beuys e os
seus alumnos se encerraron para protestar polo método de admisión na escola, un método
que el non aceptaba e que o levou a un enfrontamento coas
autoridades académicas que
durou anos e no que chegou a
participar o propio ministro de
educación da antiga RFA? Ou
que se nos explique en que consisten os vídeos que se exhiben,
algún deles de tanta relevancia
como I like America and America likes me, filmación da performance coa que Beuys axustou
contas coa cultura americana. É
unha magoa que existan varios
casos semellantes.
En todo caso, é sempre un
pracer revisitar as obras deste artista excepcional. E esta é, malia
as carencias, unha magnífica
oportunidade para mergullarnos no seu mundo estético, político e espiritual, do que procede
unha boa parte da mellor arte
europea actual.G
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TRIBUNA I Francisco Carballo.
Historiador e teólogo.

PAULO DE TARSO
O bimilenario do natalicio de Paulo de Tarso está a
provocar estudos e debates. É o apóstol de máis
influenza na configuración das igrexas cristiás
Nacera en Tarso, tiña cidadanía romana, estudara nas escolas xudías; fariseo na liña de
Gamaliel –a máis aberta e tolerante cos discípulos de Xesús.
A teoloxía de Paulo é máis recoñecida que a súa biografía.
Temos dúas fontes directas:
Os Feitos dos Apóstolos de Lucas e as sete cartas autógrafas
escritas en Éfeso e Corinto, entre o 50 e o 58. Mentres que Lucas poematiza a vida de fundador de igrexas ao elaborar unha
historia teolóxica do cristianismo desde o xudeocristianismo,
Paulo mesmo abre o seu interior aos lectores. Voume referir
a tres aspectos importantes da
actividade de Paulo de Tarso.

CONVERSIÓN. Nos Feitos (9, 3-8)
describe Lucas unha viaxe de
Paulo a Damasco, no camiño
“unha luz do ceo envólveo no
seu fulgor”. Así sensibiliza a
conversión de Paulo. O relato
de Lucas é literario, está de
acordo coas formas epocais
destes fenómenos. Paulo insiste na súa experiencia interior: “Cando Aquel, que xa
desde o seo da miña nai me
puxera á parte e chamou por
min pola súa graza, lle prougo
revelarme o seu Fillo, para que
volo predicase aos non xudeus, eu –sen lle pedir consellos á carne nin ao sangue, sen
nin sequera subir a Xerusalén
onda os que en ser apóstolos
xa me levaban anos– de hoxe
para mañá, retireime á Arabia,
de onde volvín de novo a Damasco”. Máis tarde, subiu a
Xerusalén a compartir a fe con
Pedro; e de novo, pasados catorce anos: “sometín o Evanxeo que vos predico aos non
xudeus, ao xuízo dos que eran
algo”(Gal,. 2, 2).
É unha conversión desde a
súa práctica fiel de xudeu, conversión a unha forma de fe desde a aceptación de Xesús Cristo
e de entrega, desde o inicio, á
evanxelización dos non xudeus. Lucas quixo articular o
iter cristián nun tempo de continuidades; Paulo só participou
desde o comezo na predicación aos xentís, ben certo que
sen rexeitar aos xudeus que se
unían aos novos cristiáns.

NIN TORAH, NIN SABEDORÍAS. O
primeiro cristianismo foi lento en evanxelizar aos pagáns;
axiña xurdiron problemas.
Que englobaba tal participación? Só a aceptación de Xesús Cristo ou tamén o culto no
templo de Xerusalén e as leis
da Torah? E para Paulo, crear
unha escola ao estilo das filosóficas ou aventurarse a novas
formas comunitarias?
Os textos do Novo Testamento afirman a recepción do
bautismo só coa fe en Xesús
Cristo. Mais a vida das comunidades pedía algunha institucionalización. A decisión de
Paulo foi radical: en ningún caso había necesidade da Torah:
“Todos vós sodes fillos de Deus
pola fe en Cristo, vestíronvos
de Cristo. E todo iso de xudeus
e gregos, de escravos e libres,
de homes e mulleres, todo iso
acabou” (Gal 3, 26-28). Prescindiu da circuncisión e da Torah – a lei do xudaísmo.
O funcionamento da comunidade de Corinto puxo as proba a Paulo. Había alí tendencias encontradas, de orde doutrinal e moral. Había comportamentos inconvenientes.
Paulo optou por unha comunidade plural, con espazo para
todos: “Hai diversidade de
dons, pero un mesmo Espírito.
Hai diversidade de servizos, pero un mesmo Señor. Hai diversidade de verificacións, pero un
mesmo Deus, que é quen realiza todo en todos. A cada quen
dáselle a manifestación do Espírito para o ben común… Porque igual que o corpo, sendo
un, ten moitos membros e todos estes membros, con seren
moitos, non fan máis dun corpo, así tamén Cristo” (l Cor 12, 4
e ss.). Enviáronme, di “a predicar o Evanxeo; e isto sen habilidades retóricas, para que non
quede desvirtuada a eficacia da
cruz de Cristo”. O fracaso no
areópago de Atenas e a experiencia de Corinto convenceron a Paulo da inutilidade das
escolas filosóficas.
Paulo redactou as cartas
apostólicas na lingua común
–na koiné grega– e con iso deu a
pauta a todo o Novo Testamento. Unha ruptura cultural para

Paulo de Tarso predicando en Atenas.

’’

AlainBadiouveafundación
do universalismo en Paulo
(Saint Paul, 1997) e
recoñéceo como un
avanzado do antirracismo”

unha igrexa de pobres, escravos, artesáns e algún que outro
posuidor de bens. É sabido que
Paulo gañaba o sustento co traballo de lonas para tendas. Era
fiel ao que predicaba: “quen
non traballe, que non coma”.

O PROXECTO DO REINO DE DEUS. A
Epístola aos Romanos é a máis
globalizadora do pensamento
de San Paulo. Non pisara Roma, non era o fundador da comunidade cristiá de Roma,
mais quería ir a Roma e ao extremo do mundo. Tiña conciencia de responsabilizarse de
que todos oíran a mensaxe
cristiá. Unha epístola cruz dos
intérpretes, chea de paixón e
de tipoloxías. Escríbea en Corinto, a principios do 58.
O centro é a afirmación da
“salvación” grazas á misericordia de Deus con todos. Mais
esa graza transforma ás persoas e Paulo autoanalízase; un
dos primeiros en descubrir a

subxectividade: “Na intimidade do meu ser comprázome na
lei de Deus, pero vexo outra lei
no meu corpo, que lle fai a guerra á lei da miña razón, escravizándome. Pobre de min! Quen
me librará deste meu corpo
instrumento da morte? Pero, si:
grazas a Deus, por medio de
Xesús Cristo o noso Señor!”
Salvación persoal, certamente, mais hai unha historia
colectiva. Paulo quere a integración na sociedade romana
(Rm13, 5-7), mais dóelle a resistencia dos israelitas á mensaxe de Cristo “o meu corazón
sofre” (Ib. 9,2) E segue a dicir:
“Non quero, irmáns, que descoñezades este misterio, a fin
de que non vos fiedes da vosa
sabedoría: que a cegueira dunha parte dos israelitas vai durar
ata que entre a totalidade dos
xentís. E así salvarase a totalidade de Israel… Pois os dons e
a chamada de Deus son irrevogábeis.” (Ib. 11, 25, 28-30)
Que facer neste “tempo de
espera”? Que funcións as das
comunidades cristiás? Que vínculo e grao de débeda intencional da política respecto da relixión? Reyes Mate ten dedicado
constante atención ás “teoloxías políticas” (Nuevas teologías
políticas, 2006). Alain Badiou ve
a fundación do universalismo
en Paulo (Saint Paul, 1997) e recoñéceo como un avanzado do

antirracismo. J.B. Metz elabora
unha nova teoloxía política á
luz da morte e da resurrección
de Cristo, á sombra de Paulo.
Tempo de espera, tempo de
salvación, a irrupción da graza
de Deus resucitando as vítimas,
invita a todo o corpo social á
apertura aos valores derrotados
no mercado, pero portados polos crucificados. Ese “reino de
Deus” ten tal fulgor que abate
os muros da polis e abre os oídos dos xordos: “E con máis razón sabendo o tempo no que
vivimos. A noite vai andada, e o
día está a chegar” (Ib. 13, 12).
Paulo era así: “O pequeno
(parvulus), ciclotímico, apaixoado e humilde, de ollos
musgosos. Acosado polos
“falsos irmáns” –xudeos resistentes ao cristianismo e xudeocristiáns a combinaren a Torah e Cristo–; procesado, apelou a Roma e alí viviu os seus
derradeiros anos. Na 2ª Epístola a Timoteo temos o testamento de San Paulo escrito
por algún discípulo: “Porque
a min xa me falta pouco para
verter o meu sangue. Combatín unha loita brillante, rematei a miña carreira, gardei a fe”
(2ª Tm 4, 6-7). Paulo, lume e
luz nun corpo feble, mártir, tal
vez nos flocos da persecución
neroniana do 64. Deixounos
sete cartas e lémbrano outras
seis. Paulo de Tarso, apóstol.G
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ESPAZOS ÍNTIMOS
COLECTIVOS
An Alfaya

A

mediados de agosto
achegueime, unha vez
máis, a Portugal. Gocei de
fermosas paraxes e de espazos íntimos colectivos. A miña memoria retén catro recunchos de especial corte literario: Grutas de Mira
d´Aire (Vila Nova), enclave
que nos invita a descender
ás súas profundidades, e un
ten a sensación de que alí
poderían agromar os relatos
agochados na memoria da
humanidade (contos máxicos); Quinta da Regaleira
(Sintra), lugar que invoca a
meigas e trasgos, convidándonos a participar nunha
noite de bruxas irreverente
con conxuros e beberaxes,
nunha viaxe onírica polos
seus xardíns, e polas cavidades escuras do seu pozo iniciático (teatro participativo);
Fortaleza de Óbidos, espazo
que evoca aventuras bélicas
con son operístico, onde se
respira a vida antiga das súas
pedras (historias do medievo); Convento de Mafra, onde as doenzas doutras xentes se palpa na asepsia das
salas que serviron de acollida a enfermos terminais
convivindo co clero (novela
realista), contrastando coa
luz da mañá incidindo nos
lombos dos libros da súa inmensa biblioteca, inaccesibles ao tacto do visitante, colocados cunha simetría
abraiante nun espazo amplo
e turbador (poesía intimista). Neste lugar houbo en
min unha amálgama de angustia e felicidade. A mestura de dor e beleza desarmoume. Sentinme miúda, simultaneamente triste e leda.
Amei aquel paraíso ateigado
de libros e imaxineime libre
para expresar as miñas emocións sen prexuízos. Dous
morcegos disecados foron
testemuñas mudas do meu
desacougo.G

’’

Por qué
camiño
debe tirar
este oso
para
poder
probar o
mel do
cortizo?

Algún gracioso colleu esta
silueta dunha famosa escultura, cortouna, deulle
voltas...Saberás, ainda
así, a qué obra corresponde a figura?

Cada bandeira das reproducidas aquí abaixo corresponde a un país dos
seguintes. A ver cantas
acertas!
Mozambique Ghana
Guinea Polonia
Groenlandia
Panamá
Atopa
neste
barullo
de letras os
nomes
de seis
medallistas
en Beijing
2008

A realización dos soños
Os piratas da illa da Esperanza.
Autor: X. H. Rivadulla Corcón
Editorial: Xerais. Col. Merlín

X. H. Rivadulla Corcón achéganos, a través da voz narradora dun dos mozos
protagonistas, unha historia de piratas
na que destaca sobre todo, un transfondo moi vital como é a amizade entre cinco rapaces e un adulto. Este personaxe estraño, o vagabundo poeta,
constituirá unha peza clave na aventura que están a piques de acometer. A
novela está integrada por dezasete capítulos curtos en extensión pero non

en intensidade, onde a realidade se
mestura coa ficción dun xeito natural e
espontáneo creando un conxunto totalmente verosímil.
Fermosa homenaxe aos libros en xeral
e en particular, a’A illa do tesouro.
Como fonte non só de sabedoría e entretemento, senón como medio para
deixar voar a imaxinación e a fantasía
sendo quen de recrear o lido coma
unha experiencia lúdica pero tamén
coma unha aprendizaxe vital onde
agroman palabras con gran carga semántica, como é a simbólica e polisémica tesouro. Os protagonistas descu-

brirán que
a solidariedade, a liberdade
ou a capacidade de
soñar son
os verdadeiros tesouros que moitos adultos
non posúen. Linguaxe expresiva con
temática mariña que xunto ás ilustracións de Adrián Solleiro crean unha atmosfera onde a tenrura ocupa un espazo especial.G
Alba Piñeiro

O discóbolo.

Escultura oculta:

bandeiras e países:

Nº. 4: Groenlandia
Nº. 5: Panamá
Nº. 6: Ghana

Barullo de letras

Nº. 1: República de Guinea
Nº. 2: Mozambique
Nº. 3: Polonia

sentime
miúda.
Amei aquel
paraíso
ateigado
de libros”

Solucións:

EnMafra
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Emilio Cao, intérprete e compositor

‘Eu non creo nas carreiras musicais’
Antonio Cendán

Despois de varios anos ausente
do panorama discográfico, que
non da música, Emilio Cao retorna aos escenarios, cun novo
disco. Entre os temas que compoñen esta nova produción “hai
algo de todo, non só música de
raíz”. Os seguidores encontraranse con temas intimistas e tamén “con algunha sorpresa.
Que supón este novo disco
para Emilio Cao?
Eu non creo nas carreiras musicais. A música non se pode
comparar cunha carreira de cabalos. É algo distinto. Cando sacas un novo traballo non pode
ser por unha obriga ou porque
cho esixa a discográfica. Ten
que ser por que tes algo que dicir, algo que expresar. Non é
unha cuestión de editar un volume cada ano ou cada dous.
Para min, supón tomar unha
lista de cousas que pasaron,
unha recompilación de todo
canto fixen e me aconteceu durante unha época da miña vida.
Con que se poden encontrar os
que o escoiten?
Penso que é un disco moi aberto,
no que hai temas moi distintos
con tendencias moi variadas e

influencias das máis diversas. É
certo que se encontrarán con
cancións moi intimistas. Noutros traballos teño cantado composicións de Uxío Novoneyra e
outros autores galegos, que me
deixaron unha fonda pisada.
Nesta ocasión hai temas que
non son tan conceptuais. A máis,
até o último instante pode que
haxa sorpresas, xa que como
creador tamén teño a tendencia
a introducir uns temas e deixar
outros. A parte, que nos tempos
en que vivimos cambiou o concepto de disco, até o extremo de
que o se extinguiu na súa forma
tradicional. Moitos artistas colgan as súas creacións nas webs.
Logo tamén xogan cos cambios
que permiten as novas tecnoloxías. Poden colgar unhas cancións novas e retirar outras. No
meu caso a Internet pode resultar negativa, aínda que poida ser
escoitado en Australia e mesmo
se esa audiencia ten logo a posibilidade de poñerse en contacto
comigo.
Vostede foi un dos impulsores
da música tradicional hai xa 30
anos...
Non me considero tal. Sinxelamente fixen un traballo de en-

trar na pel e poñerlle música.
Non fun un recuperador senón
que contribuín, coma moitos
colegas, facendo arranxos, traballando para que a xente puidese escoitar a música de sempre, aínda que dende outra
perspectiva. En todo caso, creo
que grandes recuperadores e
impulsores da nosa música tradicional foron Mini e Mero, os
dous compoñentes de “A Quenlla”. Ademais, todos os que estamos neste mundo somos o anel
dunha longa cadea. Nós proseguimos o traballo que outros comezaron e a bo seguro que haberá outros continuadores.
Como foi a evolución da mú sica galega dende o seu punto
de vista?
Son optimista e teño que dicir
que foi alucinante o que pasou
ao longo de tantos anos. O máis
importante que se puido conseguir foi que a nosa música acadase un alto grao de aceptación
social, a máis de ser moi respectada dentro e fora de Galicia.
Todo iso conseguiuse grazas a
labor de moitos e grupos e xente
que fixo un traballo excelente.
Aquí non podemos esquecer a
función que desenvolveron as

’’

Foi alucinante o que pasou
coa música galega nos
últimos trinta anos”

’’

Ás veces tratamos as cousas
con demasiada seriedade,
que nada ten que ver
coa sensibilidade”

escolas de gaitas, a Universidade Popular de Vigo, con Rodrigo Romaní e tamén autores
que marcaron toda unha
época, coma foi o caso de Bibiano, Benedicto e tantos outros. A nosa música abriuse
coma se fose un grande abano e
agora gozamos do recoñecemento que todos merecemos.
Aínda que a arpa vai moi unida
a vostede, o seu encontro con
ela foi casual...
Así foi. É coma se coñeces a alguén na parada do autobús e
logo acaba habendo unha relación sentimental. Eu, coma
músico que son, entrei nunha
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tenda de instrumentos na Coruña e merquei unha arpa. Daquela non deixaba de ser un
instrumento máis para mín.
Pero, eu, que carezo de formación musical académica, empecei a tocala como fixen con
moitos instrumentos, aínda
que é certo que a relación con
ela é moi profunda.
A súa relación con artistas portugueses tamén deixou a súa
pisada...
Dende logo que si. A nosa cultura vai moi parella a lusofonía.
Vivímola dun xeito moi parecido. De feito, eu considero a
José Afonso coma o meu “avó
musical”. Pero tamén houbo
outros autores como Carlos Paredes e Fausto. Penso que debemos abrirnos musicalmente a
Portugal. Galicia debe de ser a
porta de entrada da música de
raíz que se fai en países coma
Guinea Bissau, Angola, Mozambique. Teríamos que multiplicar as conexións. De feito, hai
anos eu actuaba antes en Lisboa do que o podía facer en Madrid ou Sevilla.
A música galega non goza da
mesma difusión que a que vén
de fóra...
Iso é así. Pero é un fenómeno
global. Existe unha cultura que
vén dos Estados Unidos e que
crea unha música moito máis
uniforme, máis plana, máis dixeríbel. Tamén temos que crer
na nosa música, ser flexíbeis aos
cambios que veñen de fora. Por
exemplo, para facer interpretacións non é preciso que a xente
se vista como o facían seus avós.
Hai que asumir o aspecto xeracional na música de raíz. O pop
é serio pero tamén é máis irreverente. Ás veces tratamos as cousas con demasiada seriedade
que nada ten que ver coa sensibilidade, que é a capacidade que
temos para captar emocións.
Pode ter a mesma sensibilidade
un señor que toca unha batería
con vinte tambores que outro
que toque a arpa.
E certo que a música tradicional do noso país depende
moito das institucións?
Así é, pero tiña que deixar de
selo. Non temos porque estar en
contra de ninguén, pero tampouco podemos obedecer a un
poder establecido. Temos que
tratar de ser rebeldes. A música é
unha arte é non pode ir unida a
ningún poder, nin moito menos
estar manipulada. Afortunadamente, cada vez hai máis xente
que vive da música en Galicia.
Iso pode ser un incentivo para
que se deixe depender das institucións, aínda que teñamos
boas relacións con elas, que
sempre é positivo.G
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’’
LEN?

Tabela das letras. FICCIÓN¬
 Made in GZ. Séchu Sende. Galaxia.
 O neno do pixama a raias. John Boyne. Faktoría K.
 Pan e coitelo. Bieito Iglesias. Galaxia.
 Harry Potter e as reliquias ... J.K. Rowling. Galaxia.
As palabras da néboa. Francisco Castro. Galaxia.
A

Xabier López López

N

o verán caeu un pouco
de todo: Wodehouse,
Murakami, Calvino, Barnes,
Coe… No entanto, nada comparado a unha cativadora noveliña dun tal Alan Bennet na
que se intenta responder, con
esa estimulante economía narrativa das boas novelas breves, unha pregunta ben interesante. Que sucedería se de socato a raíña de Inglaterra se
convertese nunha lectora voraz? A verdade é que a hipótese
é fascinante, e que o desenvolvemento da narración configura unha contundente homenaxe á literatura, pois esta
convértese na verdadeira culpable dunha íntima revolución persoal que remata mesmo por facer bailar, dada a
condición da protagonista, os
esteos todos do establishment.
Nin o duque de Edimburgo,
nin o primeiro ministro, nin os
mandatarios estranxeiros
acertan a saber por que raios a
velliña se comporta desa maneira tan estraña, e moito menos a qué veñen ese tipo de comentarios: “Que está vostede
lendo?”, “Morría de ganas de
preguntarlle por Jean Genet”.
Ao que se remata The Uncommon Reader (publicada en español coma “Una lectora nada
común”) un sente bailar na cabeza unha chea de substanciosas interrogantes. Len os
nosos gobernantes? Fano os
grandes empresarios? Haberá
novelas nos andeis de Montepío, na Moncloa, nas casas de
Méndez, de Botín ou de
Amancio Ortega? Dedicarán
un tempiño á noite para mergullarse na lectura? Entrarán
de incógnito nalgunha libraría
para matar a intriga literaria?
Unha máis: por que un ten a
luminosa convicción de que se
os poderosos lesen novelas o
mundo ía ser unha miga máis
habitable? 

’’

Len os nosos gobernantes?
Fano os grandes
empresarios?”

crítica

NON FICCIÓN ¬
 Alimentación saudable VV AA. Xerais.
 O segundo sexo. Simone de Beauvoir. Xerais.
 No pazo de Laiovento. Xosé Luna. Espiral Maior.
 Carta ao señor Futuro. Eduardo Galeano. Laiovento.
 Benigno Álvarez. Santiago Prol. A Nosa Terra

LIBRARÍAS CONSULTADAS:
Cartabón (Vigo);Couceiro (A Coruña);Michelena (Pontevedra);Pedreira (Santiago);Torga (Ourense);Central Libreira (Ferrol).

NARRATIVA.

Caneiro,
proxecto,
resultado e
deriva

A vida nova de Madame Bovary
Autor: Xosé Carlos Caneiro.
Editorial: Galaxia

Xosé Carlos Caneiro.

Con O infortunio da soidade
(1992) Xosé Carlos Caneiro daba
inicio a unha pentaloxía, cinco
discursos na procura da felicidade. Desde diferentes estratexias
técnicas tratábase de responder á eterna pregunta de porque o ser humano non atopa a
felicidade, porque ten que
convivir co amargor do fracaso,
da frustración. A esculca de Un
xogo de apócrifos, Tal vez melancolía, Os séculos da lúa e Ébora
chegou a moi poucas conclusións: o estado permanente de
fracaso, o imperio da monótona
memez, da mediocridade, da vanalidade… só é posíbel crebalo
se se produce unha definitiva
ruptura coa realidade opresora e
á vez a persecución da utopía íntima, tal como pasou en Ébora
con Libardino Romero. Ou iso o
mergullarse definitivamente no
mundo da ficción literaria, feito
do cal na pentaloxía se advirte das
quixotescas consecuencias. O escrito fóra da pentaloxía (A rosa de
Borges, Triloxía dos tristes, Ámote) recuncou tanto nas angueiras
temáticas como nas solucións
técnicas, sen ofrecer resultados
novos. Cinco anos despois da última, chéganos esta A vida nova
de Madame Bovary, a novela de
máis longo alento, de meirande
extensión, da literatura galega,
que Galaxia reduciu deica as 706
páxinas cunha letra menor do
habitual. Só faltaría que a teima
por escribir longos dircursos re-

matase por constituír un subxé- carallado, un xornalista (portunero narrativo. Alén da dialéctica güés por definición) que dialoga
(dos nosos días) establecida entre cun coello de goma, unha psio breve e o extenso, esta teima ten quitara retirada e tamén infeliz,
orixe foránea, non deixa de ser un unha andrófoba (Erundina) un
prexuízo co que algúns autores tolo (Belisario) que se cre fillo do
en castelán ven os narradores ga- Cardeal Mendoza (o do coñac),
legos: mestres na distancia curta, ademais das dúas prostitutas
pouco dados ás longas fabula- que Aurora trata de levar polo
cións; óptica e visión trasnoita- bon camiño, e das personaxes
das, propias de metade do s. XX, que traen consigo a soidade e
que hoxe están obsoletas.
desgraza destes peculiares inquiA vida nova de Madame Bo- linos, entre os que tamén se convary representa unha aposta te- ta Neruda, o inmortal poeta. Isto
mática constinuista, formalmen- no que respecta á primeira parte,
te tamén. O que o lector atopará na segunda son moitas menos as
nesta nova novela do de Verín, aparicións de personaxes novas.
non é nada que non estea no seu
A novela é iso, as súas persocorpus anterior, de onde se reto- naxes, o intercambio de pasados
man diversas personaxes, con e frustracións e ilusións entre
máis ou menos protagonismo, elas. A interacción entre as perdesde Tristán Luces a
sonaxes é mínima. EsLibardino Romero, que,
truturada en dúas parás veces, en linguaxe ciRepresenta tes, a primeira é o ennematográfica diriacontro no local de Aurounha aposta ra; a segunda, un ano
mos, prestan cameos.
Hermelinda, muller ca- temática
despois. A quebra espasada e infeliz, doutora continuista, zo-temporal é diáfana,
en Literatura Compara- formalmente necesítase para crear
da, decide rachar a ba- tamén”
dous momentos diferalla e botarse polo
renciados. A conclusión
mundo a ver se atopa
é que a única maneira
maneira de sentirse
de estes seres teren un
mellor (lembra moito Ébora); pasar aceptábel pola vida é xunatopa con Arístides Rocamora, tándose de novo.
vendedor de alfombras e encicloFormulación e desenlace
pedias, utópico e de verba florida, lembran moito os Rinocerontes
que a conduce ao Gatopardo, ho- e Quimeras de Marcos S. Calveitelito rexentado por Aurora, unha ro, inclusive na estratexia narratiantiga prostituta, onde habita va. Aínda que a estratexia narratiunha curiosa galería de persona- va de Caneiro resulta traizoeira.
xes, desde o teórico Prudencio Quere escribir unha novela diOtálora, á bipolar Tranquilina vertida, e bota man desa prosa
(que só pronuncia máis e me- súa de ritmos medidos, de abalos
nos), un estudante moi ben en- e devalos segundo a intensidade

XAN CARBALLA
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e laxitude emocionais, envolvente e terapéutica como a salmodia. Porén, o clima creado pola
xunción de tanta personaxe frustrada, melancólica, doída, infeliz,
non potencia por contraste os
momentos humorísticos senón
que os dilúe na augamar salgada
da amargura. Por riba, en personaxes así de estrañas, sorprenden menos as súas reaccións. Iso
si, a novela é desas que gusta
contar; a lembranza alixeira as
historias e co resumo oral apetece o reler selectivo. Se no inicio
lembraba Ébora, o esgotamento
en si mesma da estratexia narrativa acabará por estar máis cerca
de O infortunio da soidade.
Caneiro é fiel á súa personaxe
(por certo: Hermelinda non ten a
forza de Aurora, a auténtica Bovary), porque con este nome,
aquel sexo e as circunstancias de
cada caso sempre é a mesma
personaxe simbólica. Tamén é
fiel á lingua, permeada de castelanismos totalmente evitábeis
(cojones, lamadrequelosparió,
pamplinas, capullito, jolines, soldadito, bobito, condesito, diminutivo -ito, -ita para os nomes
propios, rayito, lahostia, jalar, pachanguera, corazoncetes, jijijí jajajá…). É fiel á música, aos boleros sobretodo, que por aquí e alá
recorren. E á lembranza de múltiples autores (non só literatos),
da man de disquisicións variadas
a cerca de aspectos derivados do
tema. Son os seus referentes. Na
Ferradura en Tránsito que mantemos no domimio dos tres w,
pódese ler cumprida listaxe, e só
da segunda metade da novela. A
ausencia de referentes galegos,
da cultura galega, resulta decepcionante, dolorosa, á vez que clarificadora. Méndez Ferrín, nas
“Señoras do pasado” de Con pólvora e magnolias, ou Rosalía de
Castro (o cravo cravado no corazón, a negra sombra) deron conta de temáticas similares de maneira brillantísima, inmortal…
porque algo terá achegado tamén a cultura galega… e sen
querer afondar na cuestión...
Neste contexto, o “Se hará” do
remate resulta revelador á vez
que promesa de continuar xirando o carrusel arredor de si?
Xosé M. Eyré

a (Ferrol).
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XXII Festival de Poesía do Condado. Este ano co lema Galiza non se vende,o
festival volve a Salvaterra de Miño entre o 4 e o 6 de setembro. Tres días en que
escoitaremos a poesía de Marica Campo, O Leo, Valentina Carro, Alberto Lema,
María Lado, Xiana Arias, Kiko Neves, Carlos Figueiras, Pedro Casteleiro, Paco
Souto, Concha Roussia, Cruz Martínez, Igor Lugrís, Lino Braxe, Chus Pato, Pilar
Beiro, a catalá Nuria Martínez Vernís, Limam Boicha dende o Sáhara, e o portugués Isaque Ferreira. Non han faltar música, dende Ataque Escampe á Quenlla,
cinema e exposicións. Máis información en www.festivaldapoesia.org.

Inocencia
cómplice
Relato traxicómico
de Hrabal sobre
a Europa do nazismo

Eu servín ao rei de Inglaterra
Autor: BohumillHrabal.
Tradución: Fernando de Castro García.
Editorial: Rinoceronte.

Bohumil Hrabal.

Para fortuna de todos os bos lectores, a editorial Rinoceronte insiste, despois de publicar Unha
soidade demasiado ruidosa, na
obra do checo Bohumil Hrabal.
Hrabal é, sen
ningunha dúbida, un dos grandes renovadores
da literatura
checa e a importancia da súa
produción no
contexto da literatura europea
posterior a II Guerra Mundial
aínda está por avaliar: probabelmente, trátase dun dos autores
máis inxustamente esquecidos
polos catálogos literarios ao uso.
Eu servín ao rei de Inglaterra é
unha das súas obras máis populares. Desenvólvese nun período
de tempo que abrangue dende a
época anterior á ocupación nazi
de Chequia até a instauración do
socialismo e narra a vida dun camareiro e aspirante a millonario
que nos conta as vicisitudes polas que debe pasar para sobrevivir e medrar socialmente durante todos eses anos. Hrabal constrúe un relato abertamente inspirado na novela picaresca, no que
o protagonista refire a súa historia en primeira persoa revelando
o paseniño ascenso na escala social –obtido a base de pequenos
enganos e argalladas ao principio
e, posteriormente, de maiores
fraudes e traizóns– que lle permite pasar de ser un aprendiz de camareiro a se converter en próspero dono dun restaurante de luxo. Mais esta estrutura tradicional vese adubada de tal maneira

polo xenio do autor que o resul- panorámica do bulicio daquela
tado é máis ben unha revisión en xeira que –unida a omnipresenprofundidade do xénero, case te distancia irónica da voz do caunha refutación moral do renar- mareiro que “o ve e o escoita tote espírito do pícaro.
do sen ver nin oír nada”– ofrecen
Para empezar, Hrabal fai gala un esclarecedor retrato da épo–coma en tantas outras das súas ca.
obras– dunha prosa alucinada
De feito, as peripecias de Ditie
de inequívoca raíz joyceana que, son o fío condutor do relato mais
nesta novela, toma a forma de non chegan a adquirir un verdacombinación de escrita automá- deiro protagonismo na narratica e fórmulas tradicionais da ción xa que do que se trata é de
narración oral. A voz de Ditie, o amosar os modos de vida daquel
protagonista, recorre tanto aos momento histórico. Podíase direcursos máis clásicos do relato cir que é “o espírito da época” o
consuetudinario coma a imaxes que transita polas páxinas desta
case surrealistas dunha enorme novela. E isto continúa así até o
potencia, o que lle permite plas- momento en que o personaxe
mar cunha vivacidade exacta e principal –en consonancia co
colorista tanto o momento no modelo da novela picaresca que
que se abre a novela –o
mencionabamos ao
mundo alegre e tolo da
principio– vai adquirindecadencia da vella Eudo unha certa concienropa, o arroutado escia moral que lle permiplendor burgués que Hrabal pon te albiscar a verdadeira
precedeu o desastre– o seu
natureza dos feitos que
coma aqueloutros máis protagonista presenciou ao longo da
sombrizos dos anos do ante a
súa vida.
nacionalsocialismo e pregunta de
Nun principio, Ditie se
do perplexo e desespe- que clase de
nos amosa coma un
ranzado inicio da re- felicidade se
personaxe desclasado,
construción despois da pode atinxir
desarraigado e vítima
guerra. Os primeiros cando o
dunha xerarquía social
capítulos, por exemplo,
espírito se ve que o condena a un
corren polo espírito do
arribismo egoísta e falto
lastrado polo de escrúpulos. Acomlector coma as burbullas do champaña: as sentimento
plexado pola súa pedescricións das deca- de culpa”
quena estatura, o seu
dentes festas organizaúnico horizonte vital
das polos comerciantes
consiste en gañar o die grandes propietarios nos sun- ñeiro suficiente para “poñerse
tuosos restaurantes de pompa, ao nivel” daqueles que –obsercheas de excesos, alcol e prosti- va– teñen na súa riqueza a printutas, constitúen un prodixio de cipal chave para ingresar nun
agudeza, unha áxil e escintilante mundo de praceres vedado aos

’’

que non teñen nada. “Comprendín que con cartos se pode
mercar non só unha moza linda,
senón que con cartos tamén se
pode comprar a poesía”, pensa
despois dunha visita ao bordel.
Mais pouco e pouco, a súa visión
vai alongándose e os seus xuízos
van matizándose –“aínda que
non me considerasen como persoa terían que considerarme como millonario”. Finalmente, o
cúmulo de experiencias humillantes polas que debe pasar para conseguir os seus obxectivos
de prosperidade material deixan
un pouso de remorso no seu ánimo que vai medrando até florecer nun embrión de conciencia
ética que transforma o seu xeito
de ver o mundo.
Hrabal pon o seu protagonista –e os seus lectores– ante a pregunta de que clase de felicidade
se pode atinxir cando o espírito
se ve lastrado polo sentimento
de culpa e ante a incógnita de
até que punto a inocencia pode
ser cómplice do mal. A narración –até agora presidida por un
humor disparatado que serve
de contrapunto ás terríbeis realidades descritas, un humor moi
próximo ao do Hasek de O bravo soldado Svejk– adquire entón
un ton melancólico. Ditie é un
simple, dinos Hrabal, mais logra
acadar a sabedoría dos simples.
Igual que gran parte dos personaxes que aparecen na novela, o
máis conmovedor que posúe é
esa ignorancia da gran distancia
existente entre as súas aspiracións e os minguados recursos
dos que goza para facelas realidade. E, non obstante, consegue
abrirse camiño entre os dilemas
morais que a Historia lle pon dediante.
Esa mestura de fatalismo e
optimismo redentor dota esta
novela dunha gravidade que
equilibra a aceda crítica ao tráxico egoísmo e a pusilanimidade
de estreitas miras materiais e á
descarnada imaxe dunha Europa en traumático e ineludíbel esgazamento. Cando remata, o
lector fica cun sabor agridoce.
Mais tamén coa sensación de estar fronte a un grande autor e unha gran novela.
Manuel Xestoso

CONTADELIBROS.
Olladas xornalísticas
Xerais publica dous novos títulos da súa colección ‘Crónica’
compostos por artigos que apareceran
anteriormente na
prensa.
Os Grouchos, de
Manuel
Rivas e
Outra Galiza, de Suso de Toro, son textos
que se achegan á realidade coa
ollada pausada da opinión mais
co pulso que precisa o medio
xornalístico.

A Santa María e Galiza
La Gallega, nave capitá de
Colón, de Celso García de la Riega, é un texto
histórico publicado orixinariamente
no século XIX
que agora Toxosoutos edita en galego.
O autor
defende que a nao Santa María,
que Colón empregou na súa primeira viaxe a América, chamouse en orixe La Gallega e que fora
construída en Pontevedra. O volume inclúe un prólogo de
Clodio González Pérez.

Ensaios variados
Fidel Vidal é psiquiatra e
colabora habitualmente con diferentes publicacións especializadas en arte.
Agora presenta
Arte na
esquizofrenia e
outros excesos,
publicado por
Laiovento. O
volume
componse de oito ensaios de
temas variados. Ademais da influencia da esquizofrenia no
comportamento artístico fálase
do mito de Don Juan, da obra
de Leopoldo Nóvoa ou da
sociedade de masas. 
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Cincuenta anos da Ponte de GundiánA asociación Raiceiros,logo de anos
de investigación e recollida na zona de Vedra, organiza unha exposición e varias conferencias arredor da construción do viaduto do Gundián sobre o río
Ulla, no que traballaron ducias de veciños. Amais da exposición, do 6 ao 14 de
setembro na Casa Reitoral de Ponte Ulla e a edición dun libro conmemorativo, o domingo 6 terá lugar, na propia rectoral, unha mesa redonda co escritor
Xosé Neira Vilas e as persoas que participaron na recollida de campo. Xa o sábado 13, na capela de Gundián, unha conferencia do enxeñeiro Carlos Nárdiz,
o contacontos Cándido Pazó e a Banda de Música Tradicional Suevia pechan
as xornadas. Máis información en www.raiceiros.org

crítica
O CORDEL.

LIBROSDEFONDO.

MÚSICA.

Gaceta de Fene

Margarita
Ledo Andión,
avant la lettre

Unha proposta
engaiolante

Nº 4. Agosto do 2008.
Edita: César Daniel Castro García.
Prezo: De balde

Esta publicación inclúe as principais novas do Concello de Fene e
por extensión de toda a comarca
de Ferrolterra. Ademais,
neste número presenta
textos do catedrático de
Economía
Aplicada da
Universidade de Málaga Juan
Torres e do historiador Paul
Preston, un artigo de Carlos
Aymerich e tamén receitas,
poesía e humor gráfico..

Tempos novos
Agosto do 2008.
Dirixe: Luís Álvarez Pousa
Edita: Atlántica.
Prezo: 4 euros

Aurelio Castro e Iago Martínez
publican un dossier sobre as
propostas culturais para o verán.
Luís Álvarez
Pousa
entrevista o
presidente do
PNV, Iñigo
Urkullu.
Diego
Ameixeiras enrevista o guionista
Carlos Portela. Inclúese un dossier ao redor da figura do artista
Carlos Maside, con
colaboracións de Isaac Díaz Pardo, Francisco Fernández del Riego, Carlos Bernárdez, Rosalía Pazo e Miguel Anxo Rodríguez, entre outros.

A Torre do Castro
Nº 1. Ano 2007.
Edita: Concello de Sandiás.

Son varios os temas que se inclúen neste número, todos eles vinculados coa
cultura deste
municipio
limiao. Fálase
das lendas da
lagoa da Antela,
sobre todo a cidade asolagada de Antioquia.
Explícanse os intentos de
desecamento do humidal. 

O Festival de Ópera
da Coruña abre
cunha lectura
do Macbeth de Verdi

Mamá-Fe
Autora: Margarita Ledo.
Editorial: Xerais, 1983.

Aínda hoxe segue a sorprender,
a un cuarto de século de distancia, o poder subversor da palabra de Margarita Ledo Andión.
Cegos envisos nun presente
omnímodo
tendemos
adoito a pensar
que a orixinalidade e, sobre
todo, o experimentalismo
transgresor son
produto dunha
actualidade perpetua que mal
se avén con momentos pretéritos, aínda que estes sexan do
noso pasado máis inmediato.
Porque, e cómpre sabelo,
nos relatos de Mamá-Fe había
–en xermolo e froito madurecido– moitas das claves de narrativas que arestora consideramos actuais: a narración neosurreal que participa dos códigos
interartísticos máis variados, a
aposta por unha voz conscientemente reivindicativa e feminista, o fractalismo metaliterario, a reapropiación recodificadora dos vellos mitos, a plasticidade discursiva que entremestura as fías do cinematográfico e
o literario, a incorporación ás
tramas non xa de antiheroes, senón de postheroes da cotidianidade epifánica e mesmo a vertixe dunha sexualidade liberada
de clixés e ferrollos moralina.
“Mamá-Fé” ensinounos como unha historia pode avalar
deliciosamente entre o glamour da decadencia fin de siècle e o enigmático do secretismo grupal, entre o charm dunha dama de aire parisienne e as
complexas redes masónicas,

Macbeth de Giuseppe Verdi
Libreto: Francesco Maria Piave, baseado na traxedia de Shakespeare.
Música: Orquestra Sinfónica de Castela
e León
Dirección Musical: Vasili Pretrenko.
Dirección de Escena: Elena Barbalich.
Margarita Ledo Andión.

OTTO / A.G.N.

conectando ambos polos ao memoria, mesmo redundatravés da paixón sentida, conti- mentemente da memoria hisda, retida e por veces mesmo tórica. O odio, a vinganza, a imcerebral dunha Mata Hari de potencia que zumegan intensaposguerra e un voyeur deli- mente nestas liñas rematan
cuescente e perverso.
nun clímax témero por cruel,
“Tacón-Boneca” lostrega arrepiante por feroz, mais dunpolas chairas aínda hoxe pouco ha lóxica implacable que arrasvisitadas do trans. Sexualidade tra a unha estraña empatía.
de complexidade psicolóxica a
Por remate, “Viol en preeóns do arroallo paraporno- mière” ensaiou a fusión do
gráfico doutras escritas, que mundo do xornalismo –tan
aquí foxe intelixente da trampa ben coñecido da autora– e o da
do fetichismo vacuo e o marxi- acción aventureira, nun escenal polo marxinal.
nario de referente galeguista
“Dona Inés e o Xusticieiro”, inequívoco como o de Mondapara este XXI que tanto relato riz Balneario, todo o cal preda tradición veu revisitar, configura dalgunha maneira
adiántase a esa liña actual coa outras excelentes novelas que
refocalización do sumáis contra os nosos
ceso histórico dos
días abeberaron nesamores e casorio de Nos relatosde tas augas.
Don Pedro de Portugal
Ledo Andión deixou
Mamá-Fe
e Dona Inés, desta voldito nalgunha parte
había moitas que a súa era unha esta dende os ollos escépticos de dúas rapa- das claves de crita “coactiva” que
zas noviñas que serven narrativas que “une materiais, refede eficaz filtro desmiti- arestora
rencias, tempos, ritficador dunha realida- consideramos mos, xogos analóxicos,
de que aparece sutil- actuais”
bichos inexistentes, timente cuestionada.
ques de diferentes cul“Ironpark Crime”, a
turas e non pasa se non
mellor das historias
é establecendo afectos
deste libro, é unha das visións como calquera outra forma de
máis terribles e a un tempo corrupción das normas do pocomprensiblemente humanas der”. Velaí o segredo da literatudiso que nos nosos días anda- ra que perdura no tempo.
Armando Requeixo
mos a chamar recuperación da

’’

Unha produción do Macbeth
de Verdi procedente do Teatro
San Carlos de Lisboa abriu a 56ª
edición do festival organizado
pola Asociación de Amigos da
Ópera da Coruña. A proposta
resultou engaiolante e xerou
unha desas tardes en que todos
os elementos da escena lírica se
complementan nun espectáculo que propulsa as dimensións máis agochadas da obra.
Macbeth, a primeira obra
mestra de Verdi, require un
achegamento escénico preciso e
rigoroso, coa capacidade de síntese precisa para, por unha banda, amosar con toda a súa potencia todos os arrepiantes matices da reflexión shakesperiana
sobre o poder e, pola outra,
compensar as numerosas elipses narrativas que Verdi lle aplicou á traxedia orixinal. A versión
que Elena Barbalich presentou
é, neste sentido, exemplar. Cun
escenario que se move entre
ocres, grises e o vermello sangue
da morte, cun sobrio vestiario en
branco e negro, cun coidado énfase na ocupación do escenario
e no movemento dos personaxes… logrou dotar de sentido
culto cada unha das accións, enriquecer cada frase do texto, desvelar os significados ocultos do
drama. Un exemplo: a mesa redonda onde o coro de bru- >>>
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Morre Gustavo Santiago Valencia.O que fora fundador de institucións tan
destacadas da cultura como o Pedrón de Ouro –que presidiu durante 25
anos– o Padroado Rosalía, a Fundación Alexandre Bóveda, o Museo do Pobo
Galego ou da Fundación Castelao, faleceu o pasado 18 de agosto na súa residencia de Compostela. Nado en Ourense en 1924, Gustavo Santiago Valencia
tivo os primeiros contactos co galeguismo na adolescencia e converteuse nun
dos grandes animadores culturais das décadas dos sesenta, setenta e oitenta.

Gustavo Santiago Valencia
nunha cerimonia
do Pedrón de Ouro.

Dous intres da ópera Macbeth de Giuseppe Verdi.

>>> xas le o futuro de Macbeth
convértese nun péndulo que
aprema as homicidas decisións
da parella protagonista ou nun
enorme ollo que preside os remordementos de conciencia
dunha Lady Macbeth ao bordo
da tolemia. Sen subliñados nin
énfases arbitrarios, todos os elementos –de gran beleza expresiva– serven a maquinaria narrativa que relata os complexos me-

canismos do mal, o truculento
pesadelo que orixina a asociación entre crime e poder.
A partir dunha estética que
habería que catalogar como
clásica –non tanto por submisión a pautas tradicionais como
por un espírito humanista que
se subordina ao texto, iluminándoo– as solucións que escolle para desenvolver a acción
pasan por potencialo a través

CULTURA.35.

do simbolismo da cor, das proxeccións sobre gasas, dun duplo xogo de planos que se beneficia do ambiente de escuridade
que reina na traxedia escocesa
–espléndida a iluminación de
Michele Vittoriano–, de fermosísimos cadros de enorme plasticidade… En todas as ocasións,
un alarde de elegancia e de sentido teatral exquisitos.
Zelkjo Lucic como Macbeth,

protagonista absoluto da función, estivo soberbio: posúe un
timbre rico, un fraseo coidado e
unha gran variedade de recursos
escénicos e proxecta fantasticamente, o que lle valeu a meirande ovación da velada. María Guleghina, a soprano natural de
Odessa, fixo gala dunha “personalidade arrasadora”, como se di
nestes casos: un chorro vocal estremecedor, presenza escénica

impecábel e, en xeral, toneladas
de temperamento. Grazas a estas virtudes, brillou na construción do personaxe, mais non
puido disimular certa falta de
potencia nos graves e moitas carencias nos filatos. En todo caso,
entusiasmou o público.
Mágoa que o personaxe de
Banquo dea tan pouco para lucirse porque a voz afinada e natural do baixo Carlo Colombara
prometía todo un recital de gusto e solidez. Francisco Corujo fixo gala dunha voz fermosa e
dunha técnica moito máis que
digna. Os galegos Francisco Pardo e Gloria Amil e o baixo Miguel
Lopez Galindo cubriron con corrección os papeis menores. A
Coral Polifónica El Eco tendeu a
sonoridades sen excesiva matización, mais cumpriu dabondo
co seu cometido, mesmo con algún punto álxido como o Patria
opressa do cuarto acto.
A Orquestra Sinfónica de
Castela e León ten un gran nivel
e Vasili Petrenko logrou extraer
dela unha lectura digna dun primeira clase
amparándose nuns
tempi per- VasiliPetrenko
fectos
e demostrou
nun equili- que a
brio tímbri- espectaculaco moi difí- ridade pode ser
cil de concompatíbel
seguir nuncoas
ha partitura
tan ateiga- formulacións
da de efec- serias e
tos dramá- rigorosas”
ticos coma
esta. Demostrou
que a espectacularidade pode
ser compatíbel coas formulacións serias e rigorosas cunha visión da traxedia escocesa de
grande interese. A música acompañaba e potenciaba ese lado tenebroso e infernal da ambición
de poder que a obra de Shakespeare revela.
Foi un inicio de festival excitante e de gran nivel: sorprendeu a estética e fascinou a música. Un deses espectáculos
que abren expectativas e fan
afección.

’’

Manuel Xestoso
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Estréase o documental Seis estrelas.Vén de estrearse no teatro Principal de Compostela o documental
Seis estrelas, dirixido por Fernando
Rodríguez Gómez e Jesús Prieto. A
película vira ao redor das experiencias de tres nenas saharauís e tres
nenas galegas de familias acolledoras e sobre as percepcións que as
seis teñen sobre a realidade. A banda sonora do documental, de 25 minutos, asínaa Marful.

ARTE.

CINEMA.

Imaxinar
a paisaxe

Un grande
escritor checo
na pantalla

La construcción del paisaje
contemporáneo
Eu servín ao rei de Inglaterra

Lugar: CDAN, Huesca.
Datas: Até o 28 de setembro de 2008.

Director e Guionista: Jiri Menzel.
Elenco: Ivan Barnev, Oldrich Kaiser, Julia
Jentsch, Martin Huba.

Jiri Menzel, que fora multipremiado hai anos por aqueles
Trens rigorosamente vixiados,
baseada na novela do mesmo
título de Bohumil Hrabal (Oscar no ano 66), volve de novo
aos textos do gran narrador
checo, e faino con fortuna distinta. Confésome seguidor e
amante dos libros de Hrabal, e
góstame o cine de Menzel, que
nos leva a aquel branco e negro
das contadas películas que nos
anos setenta ensinaban unha
cara distinta e un xeito diferente de facer cine, que viña traido
por aqueles cineastas “do Este”. Agora, moito máis globalizado, os cineastas “do Este” foron convertidos en importantes realizadores do cinema
americano (leamos Forman,
Polanski —que experimentou
unha ida-e-retorno singular,
perseguido pola xustiza americana— ou Agnieszka Holland,
entre outros).
Os devotos de Hrabal (hai
dúas novelas del en galego, a última a que serviu de guión para
esta película: ver crítica de libros neste mesmo número)
non somos xustos á hora de valorar o traslado dos seus relatos
de fantasías reais e cervexeiras
até a pantalla. Certo que os
Trens rigorosamente vixiados
non perdían na viaxe, pero esta
Eu servín ao Rei de Inglaterra
non me acaba de deixar satisfeito de todo. Hrabal disfruta
dun aparente estilo-sen-estilo,
de historias que se entrecortan
en anécdotas tanxenciais e logo
volven a narracións de lem-

Dous fotogramas de Eu servín ao rei de Inglaterra.

branzas de outros tempos; dá a Hrabaliano, asistimos á evolusensación de que escribía se- ción de Praga (e de Europa),
gundo tivese o corpo e
coa chegada do nazisdependendo das cermo, a guerra e a posvexas que levase aquel
guerra. Aí, Menzel fai
día. Aparentemente as Menzel
seu o lamento de Hrasúas historias avanzan
debería filmar bal en todas as súas
por camiños fracturanovelas: nin todos os
a vida de
dos, pero, miragosachecos foron herois
mente, o total é unha Hrabal, chea nin todos os alemáns
obra consistente, mag- de historias
eran nazis. Precisanificamente estrutura- tan densas
mente esa saudade
da, na que o estilo é o como a súa
polos tempos nos que
que menos importa. literatura”
se podía convivir sen
Polo que recordo da
preocuparse de onde
novela que dá orixe a
viñan os veciños, é uneste filme, tratábase de
ha constante no muncinco historias escritas
do de Hrabal, un hoen primeira persoa (como case me que tivo que padecer a intodo Hrabal) na que se falaba vasión alemá, foi proscrito lode Praga e as súas xentes (todos go polo comunismo post-prios escritores de Praga, Jan Neruda ou Jaroslav Hasek son do
mesmo xeito). E a miña preferida era a dos bolivianos que viñan mercar un Neno Xesús de
Praga consagrado polo bispo
da cidade. Pois ben, na película
desaparece esta parte da historia.
Menzel utiliza as cinco historias de xeito transversal, reconstrúe un guión en dous
tempos, dende o momento en
que o protagonista sae da cadea, xa vello, e nun tempo en
flashback, na que, por causa da
historia de extraño humor

’’

maveral de Praga, padeceu o
ostracismo de verse relegado a
traballos miserentos (ver a súa
autobiografía, falsamente escrita pola súa muller, Vodas en
casa) e, por riba de todo, foi un
gran escritor, cunha obra que
terá que ser recoñecida. Penso
que Menzel debería filmar a
vida de Hrabal, chea de historias tan densas como a súa literatura. Pero este Eu servín ao
Rei de Inglaterra non sei, porque, realmente, é una magnífica película, pero...

PROPOSTA: Ler calquera
cousa de Bohumil Hrabal e facer propaganda dos seus libros. Pásao.
J.A. Xesteira

Ao longo da historia da arte foise construíndo, recreando e inventando a paisaxe. A paisaxe
non está aí, máis ben diríamos
que é unha idea en permanente elaboración polas nacións,
polos intelectuais, polos artistas. E no Centro de Arte y Naturaleza - Fundación Beulas
(CDAN) amósasenos agora os
modos en que 15 artistas contemporáneos imaxinan a paisaxe, velaí está nas colaxes a
modo de valos fotográficos do
New York de Isidro Blasco e tamén no coñecidísimo malecón en espiral que Robert
Smithson realiza en 1970 na lagoa salgada de Utah.
Na mostra están tamén
Richard Long, Alberto Carneiro, David Nash ou Ulrich
Rückriem e todos eles están
presentes no proxecto Colección Arte y Naturaleza, unha
iniciativa extraordinaria que
leva anos desenvolvendo a
Deputación de Huesca baixo
a inspiración de Javier Maderuelo investigador fundamental en España da conxunción territorio–arte contemporánea. Velaí intervencións a mantenta de artistas
internacionais que ao longo
de todo o territorio oscense e
nos máis agochados recunchos da provincia foron procurando o escenario acaído
onde erguer esa obra específica e permanente.
Principiouse en 1994 cunha obra de Richard Long xa en
pleno Pirineo de Huesca e a
2000 metros de altitude e a última intervención até o >>>
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A Coruña en clave de cabaré.A cidade herculina acollerá durante todo
setembro obradoiros, espectáculos
na rúa e actuacións coa posta en marcha da III edición do Festival Galego
de Cabaré, unha iniciativa que pretende servir de escaparate do que se
está a facer en Galiza dentro do xénero. A programación iniciouse o pasado 1 de setembro coa inauguración,
no Forum Metropolitano, dunha
mostra de cartelería, aínda que a parte fundamental da cita desenvolverase do 22 ao 28 de setembro.

5-10 DE SETEMBRO DE 2008

O propio edificio do CDAN, de arquitectura anovadora.
Centro de Arte y Naturaleza- Todo iso pasará a formar parFundación Beulas, que está te do CDAN tras a morte dos
moi nas aforas de Huesca (se- seus inquilinos. O Beulas coguramente demasiado afasta- leccionista foise facendo cos
do da cidade como para facili- anos cunha colección de pintura do século XX nutar a visita aos seus vetrida e de diverso vaciños máis preguiceiros...), a carón dunha
lor que na súa xeneautovía e protexido Semella
rosidade doou xa ao
CDAN. Colección
por un campo de vi- lóxico que
que non acho que tedes, resulta xa el mes- o CDAN
ña un especial nexo
mo unha prolonga- avise
de unión no seu corción da pequena xa desde
pus de conxunto coa
mostra do interior do o seu nome
museo e unha recrea- sobre a súa
natureza. Aínda que
tampouco a ten unha
ción máis desa paisaespeciamostra feita en torno
xe inventada.
lización
a magnífica colecO primeiro que salción de Josep Mª Cita á vista deste edificio en arte e
debido a Rafael Mo- natureza”
vit, pero o certo é que
CDAN, con pouco
neo é a cor terrosa dos
paramentos de formimáis de dous anos de
vida, tócalle abandeigón que se mesturan
rar en solitario o pacoa terra. Logo, forvillón da arte conmalmente é case que
unha pechada caixa de música temporánea en Aragón e iso
de perímetro alveolado, unha significa sen dúbida encarar,
breve furna de perfil polilobula- por momentos, as restantes
do cuxas paredes curvas afun- facianas da arte contemporáden, inchan e quebran lonxitu- nea.
dinalmente nunha foxa de teIso si, cun CDAN arredado
rreo chea de auga. Sorprende o da cidade e coa súa Colección
tamaño pequeno do centro on- Arte y Naturaleza ciscada pola
de o propio espazo expositivo é, provincia a arte non vén aquí
loxicamente, ben breve tamén, ao encontro doado cos especreconcentrado e circular. Hai tadores, daquela serán estes
en proxecto un segundo edifi- visitantes quen se esforcen
cio, aínda non iniciado.
por reunirse con ela. Coma caA carón do predio do se sempre por certo, pero aquí
CDAN está –non accesíbel seguramente cun plus de vonpara o público– o terreo coa tade. Recoméndolles na súa
vivenda e estudo do pintor páxina web www.cdan.es os
José Beulas e a súa dona, cun vídeos das mostras.
X.M. Buxán Bran
frondoso xardín e dúas casas

’’

Obra de Casás en Huesca e [abaixo] o edificio do CDAN.

>>> momento veu da man do
portugués Alberto Carneiro, e
polo medio foron xurdindo as
obras de Siah Armajani ou a
do galego Fernando Casás, titulada Árbores como arqueoloxía, de 2003, con 8 troncos
de granito negro seccionados
entre dúas oliveiras centenarias.
Esta Colección Arte y Naturaleza é, sen dúbida, o buque
insignia do CDAN, pola significación e orixinalidade do
proxecto, tamén pola súa antigüidade e mesmo pola súa
mesma continuidade. De aí
que semelle lóxico que o
CDAN avise xa desde o seu
nome sobre a súa especializa-

ción en arte e natureza o cal
posibilítalle xa, de partida, unha boa maneira de situarse

dun xeito específico no mapa
dos espazos museísticos peninsulares.

de maio,
sta expón
s

38-39 cultura.qxd

4/9/08

11:30

CULTURA.38.

Página 2

ANOSATERRA
5-10 DE SETEMBRO DE 2008

Adeus a Mahmoud Darwich, o poeta sen
O escritor palestino, exiliado, cronista da loita
contra a ocupación, finou con 67 anos

Lara Rozados

Mahmoud Darwich marchou
o 9 de agosto, logo dunha intervención cirúrxica a corazón
aberto nun hospital de Houston. A Asociación de Escritores
en Lingua Galega nomeárao
hai dous anos “Poeta galego
universal”.
Nacera o 13 de marzo do 41
en Birwa (Galilea), e viviu o exilio
xa con sete anos de idade, cando
chegou a “Nakba” (a catástrofe),
a creación do Estado de Israel, o
comezo dun masacre que suporía a diáspora de catro millóns de
persoas. Entre elas, a familia de
Darwich, que viviu no Líbano
durante anos. Na adolescencia
xa comeza a pensar no poema
como “ameaza para a espada”, e
cando regresou a Palestina, xa
mozo, as forzas da ocupación israelí detivérono en varias ocasións polos seus escritos e a súa
actividade política.
Da época da diáspora xurdiron poemas como “Documento de identidade”, “Estado de
sitio” e, a oda á súa terra natal,
“Veño de alí”. Xa con 22 anos,
publicou o primeiro dos seus
20 libros de poesía, Follas de
Oliveira. Viuse forzado a marchar de novo no 70. Estudou
un ano en Moscova e logo
marchou para o Cairo, París,
Beirut ... No 96 instalouse en
Ramala, fundou a prestixiosa
revista literaria Al Karmel, e publicou no 98 a súa primeira colección de poemas de amor,
Sareer el Ghariba (A cama da
estranxeira), e no 2000, Jidariyya (Mural). Formou parte do
comité executivo da OLP, e renunciou no 93, en protesta pola sinatura dos acordos de Oslo. Foi autor, no 88, da Declaración da Independencia Palestina. Escribiu tamén cinco libros
en prosa, e a súa obra foi traducida a 35 linguas.

‘QUE VIÑESE A GALIZA FOU UNHA
APRENDIZAXE’. Foi o poeta palestino máis recoñecido no exterior: premio Lotus no 63, Lenin
no 83, a medalla de Cabaleiro
das Artes e as Letras de Francia,
no 97, o Lannan Cultural Free-

dom Price, no 2001, ou o premio Príncipe Claus de Holanda, no 2004. A Asociación de
Escritores en Lingua Galega
nomeouno, hai dous anos,
“Poeta Galego Universal”. O
escritor Xavier Queipo, vogal
de relacións internacionais da
AELG, lembra a súa estadía
aquí: “o máis importante foi
escoitar o testemuño da opresión que vive o pobo palestino,
dunha persoa que ao tempo
tendía pontes coa parte máis
avanzada do pobo israelí, a favor da paz. Iso, e escoitalo recitar na súa lingua, o árabe. Tan
importante como a mensaxe
do que escribes é o ritmo, a capacidade de transmitires un
sentimento, chegar a ese grao
de engaiolamento”.
Non era un poeta especialmente coñecido en Galiza, non
sendo por parte de poetas que
lían traducións da súa obra a
outras linguas, nomeadamente francés e español. “A poesía
é un xénero minoritario, pero
hai certos poetas que conseguen ter unha audiencia moi
grande nos seus recitais. El era
unha sorte de heroe nacional”,
conta Queipo. Térmolo en Galiza foi “sobre todo, unha
aprendizaxe”, sinala: “el chegou a dicir na conferencia que
o que se agardaba dun poeta
palestino era que falase da represión, da guerra, do odio polo inimigo. Pero que el tentaba
falar da vida, do futuro, do
amor. A súa posición ante a vida era a da resistencia do pobo
oprimido polo goberno israelí
(que non o pobo israelí), pero
sobre todo vitalista, de celebración da liberdade”.G

MAJED JABER / REUTERS

Un poema discutido no parlamento israelí
En Pontevedra, léronse algúns dos poemas da súa escolma. Participaron poetas
das Redes, como Anxo Angueira, Chus Pato, Antón Dobao ou Xabier Cordal. Xoaquín Silva conta como reservou para si o poema “Cami-

ñantes entre as palabras pasaxeiras” (de 1988). Un poema que mesmo foi discutido
“con noxo, con carraxe” no
parlamento israelí. “Sentíanse insultados”, conta Silva.
“Camiñantes” é a expresión
da resistencia contra o inva-

sor dende a esperanza, dende o saberse libre: “Vós que
pasades entre as palabras
pasaxeiras / collede os vosos
nomes e marchade”. “Conectaba coa nosa gana de vivir: vén dicirlles “xa estivestes
aquí, xa bebestes o noso san-

gue, agora marchade e morrede fóra, lonxe de nós. É un
poema que servía para calquera pobo sometido”. Esa
capacidade de Darwich de
resistir, resistir dende a palabra, dende a loita, pero tamén dende o vitalismo.G
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eta sen terra

Orquestra folk SonDeSeu.

Funeral de Mahmoud Darwish en Ramalah o pasado 13 de agosto. FADI AROURI / REUTERS

Un talento singular para
comunicarse coa xente
A única tradución de Darwich
ao galego (polo de agora) apareceu no número 48 d’A Trabe
de Ouro (no outono do 2001).
Son varios dos seus poemas,
de diferentes etapas, escollidos por Jaber Ahid e traducidos por Xoaquín Silva. “Eu traballara xa sobre Darwich en
Bruxelas”, explica. “Desenvolvía unha serie de actividades
de divulgación da poesía e a
música. Formo parte das Redes Escarlata, e como tiña esa
experiencia (en Bélxica é moi
coñecido, xa que as comunidades arabófonas son abundantes), propúxenlle ás Redes
Escarlata darmos a coñecer a
Darwich na nosa terra”.
Silva traduciu dende o francés a partir da escolma de Ahid,
os mesmos poemas da antoloxía que xa preparara no 94, en
Bruxelas. “Como galego, sentinme interpelado: nós somos
unha terra de poetas, e Darwich é dos que teñen o talento
singular de conectar o seu corazón coas inquedanzas, as dores e os praceres do seu pobo.
Esa é a poesía universal. Unha
cousa que me conmoveu nel é
a vibración do seu pensamento e do seu corazón diante das
vicisitudes que sacoden a vida
do seu pobo. Como é quen de
levalo á poesía, sen caer no melodramático, nin tampouco no
patriotismo, no himno”.
Daquela, Darwich suscitou
moito interese “no público

particular, restrinxido, destes
eventos”. Xoaquín Silva lembra que o descubrimento, para
este pequeno público, foi “impresionante, moi emocionante. Foi abrir os ollos”. Non lembra que se fixesen máis traducións dende aquela. “De publicarse algo, debería facerse
unha boa escolma, da súa poesía de todas as épocas. É un
poeta que mantén dende o
principio ao fin o seu código,
coma Ferrín. Non era un poeta
da casa, era un poeta de rúa:
acabou por se converter inevitablemente en icona da loita
do pobo palestino”. Mais ao
carón do símbolo, da icona,
convivía o home. E a súa timidez: “pasáballe un pouco como a Lorca”, explica Silva: “pedíanlle sempre que recitase
“La casada infiel”, pero el non
quería. A Darwich pasáballe
con “Carnet de identidade”. É
un poemiña que acabou por
converterse en emblema, e
obrigábano case a recitalo”.G

’’

Carnet de identidade
é un poemiña que acabou
por converterse en
emblema e obrigábano
case a recitalo”

Nace a primeira Rede Europea
de Orquestras de Folk
A Fundación SonDeSeu foi a promotora da asociación na
que se reúnen orquestras de Finlandia, Bélxica, Italia,
Escocia e Bretaña. A sede permanente estará en Vigo

M. Barros

Xa está en marcha a Rede Europea de Orquestras de Folk (ENFO), a primeira asociación internacional que se crea para formacións destas características en
activo no vello continente. A
Fundación SonDeSeu, a entidade erguida ao redor da única orquestra folk galega, dirixida por
Rodrigo Romaní e nacida no
2002 no seo do Conservatorio de
Música Tradicional da Escola de
Artes de Vigo, foi a impulsora da
súa creación.
O pasado mes de agosto e no
marco da celebración da I Festa
Internacional da Rede Europea
de Orquestras Folk, que reuniu
en Vigo algunhas das formacións que integran a asociación,
asinouse a carta fundacional da
ENFO. Na actualidade forman
parte dela seis orquestras folk,
con profesionais procedentes de
Finlandia, Bretaña, Escocia, Italia, Bélxica e Galiza.
Entre os obxectivos figura o
intento de crear un circuíto estábel de distribución, dende o
punto de vista do espectáculo e
da formación. Quérese así atallar
algunhas das dificultades que topan estes grupos á hora de sufragar os elevados custes que supón
a produción de concertos adaptados ás dimensións das bandas
e ás súas necesidades.
Así mesmo, a Rede Europea
de Orquestras de Folk, que ten

sede permanente na cidade de
Vigo, persegue, segundo explica
Rodrigo Romaní, garantir e consolidar a presenza das formacións destas características. Como el mesmo sinala, as orquestras folk existentes en Europa, a
diferenza de SonDeSeu, caracterízanse pola pouca estabilidade.
“Detectamos que o normal era
que as orquestras se xuntasen
para facer un ou dous concertos
e que logo desaparecesen”, comenta o director de SonDeSeu.
Neste sentido, a Rede dotaría as
orquestras folk dos medios ao
seu alcance e dunha rede de
concertos que axuden a afianzar
a vida activa destes grupos.

CONCERTOS E REUNIÓNS BIANUAIS.
Entre as actividades que ten
previsto desenvolver a ENFO
destacan as colaboracións bilaterais entre orquestras e as
reunións bianuais de todos os
membros da Rede, que está
previsto teñan lugar en lugares
diferentes de Europa.

O PRIMEIRO PASO. O xermolo da
Rede de Orquestras naceu durante a experiencia compartida
pola Orquestra SonDeSeu e a
formación bretoa de parecidas
características, An Avel. A colaboración entre ambas trouxo a
Vigo a An Avel e levou a Bretaña
a SonDeSeu. Dese intercambio
xurdiu a iniciativa de reunir
nunha federación a aquelas orquestras que comparten o
compromiso de integrar a música tradicional coa actual facendo folk.G

Formacións
de recente creación
Segundo Rodrigo Romaní, o
director da Orquestra SonDeSeu, non existen precedentes
das orquestras folk en Europa.
O músico e docente sinala que
existiron nos países do Leste
orquestras, normalmente oficiais e gobernamentais, pero
cun repertorio a medio camiño entre a música culta e a tradicional elaborado para elas
por músicos do século XIX e
principios do XX. Así, hai constancia de orquestras destas ca-

racterísticas en Bulgaria, Romanía, Hungría ou Rusia.
Malia todo, Romaní incide
nas diferencias que arredan
este tipo de formacións das
que compoñen a ENFO. Ao
seu ver, as orquestras que se
veñen de reunir na Rede teñen un carácter distintivo na
medida en que “lle dan importancia á evolución da música tradicional e a linguaxe
orquestral pero en clave contemporánea”.G
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O novo circo, sen carpa e sen león
O vello circo ten riberetes de nostalxia, de
divertimento doutra época, mais o novo
circo xa está aquí. Como é? Imos velo
Carme G. Magdaleno

E

stamos nunha praza
calquera dunha cidade
calquera de Galicia. A
rúa está ateigada de
xente. A multitude fai un corro ao
redor dunha explosión de música e cor. Se atopamos un oco entre as atentas cabezas, poderemos distinguir un habilidoso
mozo facendo malabares enriba
dun monociclo, xunto cunha
parella de clowns facendo sorprendentes trucos de maxia e un
coro de rapazas realizando unha
chamativa danza acrobática. Si,
estamos asistindo a un espectáculo de Novo Circo. Pero, que é
exactamente ese “novo” circo?
Pois ese circo non é tan novo.
Foi nos anos 70 cando xurdiu
unha nova xeración de artistas
circenses que se estendeu por
todo o mundo. O seu factor común era a mestura con outras
disciplinas como a danza e o teatro, a total liberdade e a ruptura
coas vellas normas e estereotipos do circo tradicional. A única
máxima era o cambio, o eclecti-

cismo e a irreverencia. Así se
xestou o que agora se coñece
como Novo Circo ou Circo Contemporáneo.
Esa revolución creativa non
se consolidou entre nós até a
chegada do novo século. Pero
agora o Novo Circo Galego é xa
unha realidade. Un grupo de
máis de cincocentos mozos e
mozas que non superan a trintena forman dende 2004 a Federación Galega de Novo Circo. Esta gran asociación está integrada por seis asociacións diferentes, procedentes de distintas cidades galegas: Pista Catro e Cooperactiva Cultural, de
Compostela; Circus Fusion en
Ferrol; Manicómicos en A Coruña; Malandraxe de Vigo e
Manazas, en Ourense. Neses
colectivos podemos atopar todo tipo de artistas: clowns, magos, malabaristas, acróbatas,
monociclistas, trapecistas,
equilibristas, bailaríns, cómicos, actores, saltimbanquis, funambulistas, escapistas... E case todos dominan máis dunha
especialidade.

UN CIRCO MÁIS HUMANO E DIRECTO.
Aínda que o Circo Contemporáneo se basea nas mesmas técnicas que o clásico circo de carpa,
trátase dunha nova concepción
circense. Aposta por un espectáculo total, que non se fundamente nunha simple sucesión
de números. Nel, as fronteiras
entre as artes dilúense, e acolle
elementos da interpretación, do
cine e o audiovisual, da danza,
da escenografía, da publicidade,
da comedia, do mimo ou do cabaré. Todos os espectáculos están unidos por un mesmo fío argumental, nos que os personaxes están moi desenvolvidos e
minuciosamente caracterizados. Esta integración de mesturas e disciplinas fai que a hibridación sexa o cánon, dando lugar a novas especialidades co-

’’

Ungrupodemáisde500
mozos e mozas que non
superan a trintena forman,
dende 2004, a Federación
Galega de Novo Circo”

’’

Aimaxeéprimordialneste
circo, que renuncia
á utilización de animais
(principalmente por razóns
éticas e de salubridade)”

mo o teatro aéreo ou que se deu
en chamar performance. “O
que define este circo é que é to-

talmente aberto, en canto estilo
e tamén en canto espazos”,
apunta Carlos Sante, presidente
de Manicómicos.
O impacto visual e a imaxe é
primordial neste circo, que renuncia á utilización de animais
(principalmente por razóns éticas e de salubridade) e pretende
amosarse como un mundo máis
humano afastado dos monstros
e fenómenos estraños. Neste circo non atoparemos mulleres
barbudas, leóns drogados para
aparecer mansos ante o domador, ananos correndo entre as
patas dos elefantes ou exhibicións de nenas siamesas. Ten un
fin claramente estético, caracterizado polo tratamento plástico
do espazo, vestiarios coloristas,
coreografías moi pensadas e unha banda sonora unificadora.
Por outro lado, a idea xa non é
fascinar o público cunha destreza sobrehumana, o artista desenvolve a súa habilidade como
se quixera facelasmáis próxima á
xente, amosándoa como algo fácil e natural. Trátase de introducir a marabilla dende o cotián.
Nesa vocación de humanidade e
sinxeleza, o circo buscou novos
espazos, e os artistas saíron á rúa
para realizar os seus números.
“A actuación na rúa implica un
punto maior de risco: non se pode prever a espontaneidade da
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xente, a climatoloxía, os inconvenientes do espazo. Pero por
outro lado aumenta a motivación e a diversión”, explica Sante. Así conseguiuse unha relación máis directa co público,
que adquire un papel activo participando el mesmo e abre o camiño ás sorpresas e á improvisación. O obxectivo é conectar con
cada persoa, para transmitirlle
emocións e pensamentos ademais de entretela.

A EXPLOSIÓN DOS ARTISTAS GALEGOS.
Son moitos os números e artistas que proliferaron en Galicia
nos últimos anos e que a recorren de punta a punta. Un deles
é Pablo Reboleiro, máis coñecido como “Pablo Trasno”, que
combina a comicidade e o
clown cos malabarismos, equilibrios e acrobacias. Algo parecido

n leóns
fan Alfredo Pérez Muíños “Fredi”, co seu espectáculo Circanelo, ou Manu Lago con Manualidades. Tamén están o paiaso Peter Punk, os malabaristas Malabreikers, a escapista Pajarito, etc.
O colectivo Pistacatro foi “o
pioneiro en Galicia en crear,
producir e distribuír espectáculos de Novo Circo”, como eles
mesmos describen dende a súa
páxina web, e está activo como
empresa dende o ano 2000. Están comprometidos coa innovación e a calidade, tendo como
meta converterse en referente
artístico e organizativo no mundo do Novo Circo e o Cabaré.
Pero tamén se adican a outras
actividades imprescindíbeis para ampliar a base social do seu
eido, como a organización de
festivais e cursos de formación
(Festival D’Gorra, Escola Circo
Nove, Festas do Circo).
O resto de asociacións da
Federación seguiron o mesmo
ronsel. É o caso de Manicómicos, que este ano chega á sétima edición do seu Festival Internacional de Teatro. A agrupación coruñesa tamén organiza un proxecto formativo cada ano: clases maxistrais de
clown e circo, cursos de danza
contemporánea e performance, de técnicas de iluminación
escénica, etc.G

Galicia aínda non está preparada para grandes producións
O ourensán Xosé María Martínez Silva ten 46 anos e leva
adicándose ao circo dende os
11. Comezou no circo galego
“Los Muchachos”, e procede
da dinastía circense galega
Feixoo-Silva, entre os que están os fundadores dos coñecidos Circo Price ou Circo Americano. No ano 84, xunto con
outros compañeiros, creou
en Madrid unha das compañías de Novo Circo ou Circo
Contemporáneo (como el
prefire chamalo) máis importantes do Estado, que leva activa 25 anos.
A súa participación na Ex-

po 92 de Sevilla foi un punto
de inflexión para a compañía,
que consolidou máis o novo
concepto de creación de personaxes, dirección e posta en
escena, ocupando a rúa e novos espazos abertos. O seu
primeiro espectáculo de circo
teatral foi Lenda, baseado nos
mitos da tradición celta e galega. Nel mesturaban a acrobacia, os zancos, a pantomima e a pirotecnia co humor e
os efectos especiais. A súa última creación é Voluminaire,
futuristic freaks, unha recreación futurista das antigas barracas de feria, na que tamén

predomina o impacto visual e
a caracterización de personaxes inspiradas na banda dese-

ñada e nos filmes de ciencia
ficción de Kubrick.
Silva é coñecedor do gran
impulso que o Novo Circo colleu nos últimos tempos en
Galicia, pero lamenta que “as
grandes producións aínda seguen a ser só viábeis nas grandes cidades como Madrid e
Barcelona”. Con todo, “non
considero que Ale Hop sexa
un circo madrileño, eu sigo
sendo galego aínda que no
exilio artístico, e non habería
nada que me gustase máis
que poder trasladar a compañía a Galicia e traballar sempre alí”.G

Cabe o circo
na academia?
A situación do circo mellorou notabelmente. Hai unha maior programación de espectáculos, máis
apoio instituciónal, máis escolas e
oportunidades para actuar e a alta demanda do público mantense. Mais aínda queda un longo camiño para acadar o recoñecemento do circo como unha disciplina artística máis. A formación
profesional é chave para acadalo.
“É imprescindíbel que a Administración invista nun proxecto pedagóxico serio, máis ala de cursiños de verán e subvención de locais. Non estaría demais que a
Xunta reservase un espazo para a
formación circense no Instituto
Galego de Artes Escénicas e Musicais. Os prexuízos cara a profesión
seguen existindo, e a situación laboral é moi precaria e atrasada”,
sentenza Martínez Silva.
Carlos Sante tamén pensa
que “as escolas de circo seguen a
ser a asignatura pendente en Galicia, aínda que o novo goberno
deu un pulo importante ás asociacións de Novo Circo e comezou
a tomalas en serio. A formación
que se pode atopar aquí segue a
ser moi institucional e descafeinada para as necesidades dos artistas, por iso sempre acaban marchando fóra”. Por desgraza, a posibilidade de incluír as disciplinas
circenses como o clown e o trapecismo nun proxecto académico
estábel e universitario segue a parecer para moita xente un mal
gag dun pallaso sen gracia.G
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As Brañas de Laíño
Vista desde a fonte da auga mineral en Bexo, do Ulla e carrizal seco na aldea de Vilar (Valga).

O pasado 22 de xuño a Concellería de Desenvolvemento Local de Dodro e
a Asociación Ecopacifista Verdegaia organizaba o primeiro roteiro aberto
aos amantes da natureza pola marxe dereita do xacobeo Ulla, desde o
aserradoiro do Deza, no Redondo, até a veiga de Lestrove. O que alí viron!
Xoán B. Mariño Abuín

E

n case toda a cartografía do exército as Brañas de Laíño son denominadas “As Abadesas” por “As Abesadas” microtopónimo que serve en Dodro para dar nome a uns campíos situados entre parroquias. Este terreo moi húmido que pode
ser prado ou monte baixo, segundo a RAG, e sempre dende a
perspectiva ecolóxica, abarca
desde propiedades particulares
até a zona costeira do Ulla-Sar
nos termos municipais limítrofes con eles: Padrón, Dodro e
Rianxo pola Coruña e Valga e
Catoira pola banda de Pontevedra. O Decreto 72/2004, do 2 de
abril, (DOG 12/04/2004) polo
que se declaran determinados
Espazos como Zonas de Especial Protección dos Valores Naturais recolle por fin a este humidal con 1633 hectáreas repartidas en 16 concellos que engloban tamén as ribeiras do Deza.

PASADO. O humidal está formado

por depósitos cuaternarios holocénicos de carácter aluvial ou
fluvio-mariño onde se desenvolve unha importante flora e fauna
entre as que destaca o inmenso
carrizal e os 60 tipos de aves ou
os 83 exemplares de anfibios,
saurios e ofidios. Conforman o
terreo desta beira do Ulla afluentes e pequenas illas de area, fango e barro con varios canais, que
fai máis plural a paisaxe.
Aquí forxáronse coñecidas

coplas populares: “As meniñas
de Laíño/ Eu direi quen elas son/
collen o xunco na braña/ vano
vender a Padrón”. Pero diso parece haber tanto tempo, que nin
os máis vellos se acordan daquela artesanía popular. Tampouco
hai restos dos bois de Laíño. Só
134 explotacións con 291 reses
de vacún en 1996; 95 con 113 vacas en 2003 -Anuario de Estatística Agraria de 2003. Daquela agricultura minifundista quedan in-

As torres medievais defensivas de Catoira no solpor.

’’

Conformanoterreo
deste lado do Ulla afluentes
e pequenas illas de area,
fango e barro con varios
canais, que fan máis plural a
paisaxe”

’’

Aquíforxáronsecoñecidas
coplas populares:
As meniñas de Laíño/ Eu
direi quen elas son/ collen o
xunco na braña/ vano
vender a Padrón”

’’

Hoxexanonsevenos
abrouxadores barcos
areeiros de hai tres décadas.
Hai en cambio máis canoas,
piraguas, catamaráns e
motos de auga”

’’

Xustocandooparque
de tractores, motocultores
e desbrozadoras
aumenta diminúe
proporcionalmente
a superficie cultivada”

contábeis muiños por todos os
regueiros e graneiras baldeiras
nas tres parroquias de Dodro como proba dun barroco esplendoroso: eis a concentración excepcional de hórreos na Lavandeira de Imo ao lado do camiño
real. Entre as escasas pedras rodeadas de silvas do pazo de verán do marqués de Bendaña,
promotor deste concello no ano
1.836 e o actual consistorio, Tallós contempla o abandono das
terras de labor entregadas á selva de ameneiros, salgueiros e
vimbios froito dunha escandalosa e tardía concentración parcelaria que non resolveu a emigración existente... e menos mal
que non fraguou o intento de
instalar unha industria papeleira á beira do Ulla!

PRESENTE. Cando se pensaba que
ía vir a tan ansiada concentración das terras, hai diso 25 anos,
o concello de Dodro encarga un
estudo deste habitat. Na actualidade, debido aos enormes cambios ocorridos no entorno, habería que matizar moito aquel
brevísimo informe e elaborar o
primeiro e concienciudo estudo
da zona, pois posteriores comprobacións constataron xa a desaparición dalgúns animais como por exemplo o avetoro.
A Sociedade Galega de Historia Natural intentou que o seu
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Ulla e parte da ínsua grande á esquerda.

Proxecto Brañas fose aceptado
en Madrid entrando a formar
parte así, do ambicioso plan LIFE de conservación da natureza.
Un modesto investimento inferior a un millón douscentos mil
euros foi a proposta para actuar
en consecuencia protexendo este carrizal galego único. Aquilo
non tivo contestación incluso
cando o Comité Galego de Defensa dos Montes Forestais sinalara a Dodro como a única zona
de interese ecolóxico da comarca pois case todos os anos sofre
devastadores incendios no período estival ou mesmo antes.

MA G A Z INE.43.

Terreo fangoso con regueiros que verten no Ulla.

As augas e ribeiras do segundo
río de Galiza marabillan a todos
no seu leito, hoxe xa sen os
abrouxadores barcos areeiros de
hai tres décadas. Vemos en cambio máis canoas, piraguas, catamaráns, motos de auga nun aluvión que de vez en cando amosa
robalizas, anguías ou sollas mortas; centos de gaivotas en busca
de carroña.
Paseo polas asfaltadas pistas
da parcelaria ao lado de incontábeis vehículos que non andan
ao millo e atallan desde a CP3301 até Padrón, como aquel
proxecto alternativo desbotado

de Vía Rápida da Barbanza. As
cunetas descoidadas asoláganse entre Lestrove e A Vacariza.
As manteigueiras, as xestas, os
codesos, os brizos... substitúen
a herba portuguesa, a serradela,
as leiras de patacas, o millo do
país... Xusto cando o parque de
tractores, motocultores, desbrozadoras aumenta diminúe
proporcionalmente a superficie
cultivada que algúns viron como terreos aptos para urbanizar. En contra tamén das directrices de Costas (Lei 22/1988) -a
ver cando morre o tal “Costas”,
díxome un día unha veciña.

Vista desde o monte Xiabre das Torres, ponte e Catoira. Á esquerda do Ulla e das ínsuas O Regueiro, A Vacariza, Bexo e Imo.

Arrasamos muíños centenarios, ciscamos aparatos vellos,
rodas, camisas de culebras (eufemismo de condóns), latas e a
máis variada paleta de plásticos
e papeis de cores.

FUTURO. A necesaria inciativa de
protección e posta en valor que
anuncia o decreto de hai catro
anos coas intencións do concello de Dodro van encamiñadas
a que toda a cidadanía coñeza
primeiro para despois respectar o entorno e actuar en consecuencia. Rescatar o patrimonio
inmaterial, a toponimia me-

nor, coñecer as augas sulfurosas frías de Bexo, difundir e coidar as pistas de terra máis alá
da ruta asfaltada do colesterol
urbanícola, continuar coa implantación de paneis explicativos... para os de fóra e para os
de Dodro que han de seguir os
cantares de Rosalía, de Eusebio
Lorenzo Baleirón ou do seu veciño Anxo Angueira que souberon describir coma ninguén a
terra que os viu nacer. Bravo
pola iniciativa do concello de
Dodro para que as Brañas de
Laíño non volvan ser unha
pensa nao.G

Localización do Ulla e Sar, coa súa canle de desvío en Padrón, no mapa de Google.
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Caso
pechado
Din que cando Deus pecha unha porta, sempre abre
unha ventá. Pero este dito alentador non ten cabida
no mundo creado por Cé Tomé onde as divindades
tapian canta fiestra, balcón ou portón atopan. Son
todos casos pechados nos que a luz xa non ansía unha
segunda oportunidade.
Esther Quinteiro

D

ende finais dos
anos 80, Cé Tomé
ao rematar cada
mañá o seu traballo como dj, dedicouse a retratar
cámara en man aquelas situacións que o inspiraban. Pasados dezaseis anos, moitas delas
respondían a unha teima: as tapias. Este artista observaba nelas un certo grao de rotundidade que para a maioría das persoas que pasan por diante nin
sequera se lle asoma. Tivesen
un deseño gótico ou neoclásico, a realidade é que esas portas
non estaban pechadas, senón
tapiadas. “Xa non hai volta atrás
porque aínda que se abran, xa
non volverán ser as mesmas”
Durante o xullo pasado, a
Galería Sargadelos de Barcelona acolleu a exposición deste vigués afincado en Bruxelas. A sala estaba repleta de fiestras e
portas cegas que imposibilitaban a entrada da luz nos espazos que antes non lle estaban
vedados. Foi entón cando xurdiu a idea de elaborar un catálogo que recollese as devanditas
fotografías, pero que ao final resultou nun libro titulado Sealed/Caso pechado.
As tapias están presentes
dende o lugar máis apartado da
provincia de Lugo até as rúas
céntricas de París. É unha situación que traspasa fronteiras e
que Cé Tomé pretende sexa coñecida a nivel mundial. Neste
intento, os textos atópanse en

galego e inglés, e os puntos de
venda sitúanse dende Galiza
até Bélxica ou Inglaterra. Pero
non é o único que lle pode chamar a atención aos lectores. O
autor lanza unha chiscadela da
que só se decatarán os máis observadores. Inclúe unha páxina
en branco no medio do libro
que rompe así co esquema empregado no resto: as fotografías
gardan unha certa relación cada dúas.
Unha das novelas de Elias
Canetti deu vida a Kien, sinólogo vienés que ante a necesidade
de construír andeis que puidesen albergar un número cada
vez maior de libros, tivo que tapiar as súas fiestras. Sería máis
reconfortante pensar que esa
foi a causa de todas esas fotografías, porque... que sentido
ten pechar o que naceu para ser
aberto?G
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RUTA.

Chozo do Abelenda

Os chozos
do Suído
Fachada principal.

BEN COMER.

Ficha
Esta ruta percorre a Serra do Suído,
espazo natural situado nos límites
da provincia de Ourense e Pontevedra e que acada cotas de até 1.050
metros sobre o nivel do mar.
Lonxitude: 8 quilómetros
Dificultade: baixa

O concello ourensá de Avión
conserva algúns dos mellores
chozos da Serra do Suído, unhas
construcións en pedra que secularmente serviron de refuxio
estacional aos pastores nas súas
tarefas diarias de coidado do
gando. Para poñer en valor este
patrimonio espallado ao longo
da serra que divide no sur a provincia de Ourense e Pontevedra,
o concello de Avión conta cunha ruta que percorre os sete chozos mellor conservados.
Aínda que non existen datos
arqueolóxico fiábeis ou documentos escritos que precisen a
súa construción, dado o seu estilo hai voces que aseguran que
poderían remontarse ao século
XII ou XIII. Nas lousas exteriores
dos chozos ou nos bloques de
pedra do interior adoitan toparse inscricións cos nomes dos
pastores que fixeron gardas no
verán. A actividade gandeira esmoreceu nas últimas décadas
nestes lugares, pero do seu peso
secular como actividade económica principal quedan moitas
mostras por toda a serra, dende
foxos de lobo até valados de cachotería e chozos.
A ruta, que está perfectamente sinalizada e que se complementa con paneis explicativos, atravesa os chozos de San
Xusto, de Cernadas, de San Vicente, Oroso, Abelenda, Rodeiro
e Mangüeiro, dos que boa parte

A Porcona
de Pontevedra

Fachada lateral.

Casa Durán “A Porcona”
Virxe do Camiño, 17
Pontevedra
Teléfono: 986 846 164
Menú do día: 9 euros
Sección.

están rehabilitados. Á altura de
dous deles, o de Cernadas e de
San Xusto, nace o río Avia.
Algúns dos chozos conservan
ao seu carón unhas construcións menores denominadas
cortellos, que se empregaban
para manter a resgardo dos lobos que abundaban na serra ás
xovencas. Na actualidade, os lobos non supoñen ningunha
ameaza e a súa poboación atravesa momentos críticos. Neste
senso, a Asemblea do Suído está
a desenvolver un destacado labor de protección e de defensa
destes animais en perigo ao igual
que do seu hábitat, ameazado
pola explotación de canteiras ilegais, parques eólicos insostíbeis
e os incendios forestais.
A ruta polo Suído permite
ademais contemplar o monumento natural Pena Corneira
así como a zona alta do Avia, e
polos seus arredores trazáronse
camiños medievais do viño, denominado Camiño do Arriero,
que comunicaba Ribadavia con
Santiago de Compostela.G

Restaurante Marisquería Casa
Durán, establecemento popularmente coñecido como “A
Porcona”, é unha famosa e máis
que vella casa de comidas asentada en Pontevedra. O seu alcume, nada ten que ver coa boa

M.B.

?

UERE SABER MÁIS?
www.concelloavion.org

Cociña da Casa Durán.

limpeza ou aseo do local. Lembra non máis á sua fundación
como humilde taberna cando
nacera a mediados do século
XX. Daquela, os moitos clientes
que a visitaban botaban as cascas do marisco no chan aínda de
terra. A escaseza de medios, o
precario pavimento e os costumes da época impedían pasar a
vasoira coa frecuencia acaida. E
o resultado foi o alcume “Porcona” que, hoxe, os descendentes
desta saga de hostaleiros reivindican con orgullo.
Casa Durán practica unha
cada vez máis escasa “cociña de
oficio”, un xeito de cociñar caracterizado por acadar o máximo rendemento dos produtos
máis básicos e, desde el, dar de

comer un excelente menú a
gran cantidade de clientes e
sempre a prezo axeitado.
Na Porcona, a maiores de
contar sempre con agradecidos
peixes e mariscos, fan arte cun
modesto xurelo á grella e con
cachelos. Tamén con calquera
prato de culler, cunha pota de
carne guisada ou cunhas mazás
asadas para a sobremesa. Non
precisan reducir mollos, nin desestruturar pratos imposíbeis,
confórmanse con que o traballador, o viaxeiro, o estudante ou
calquera que teña a sorte de
sentarse nunha das súas mesas
marche ledo, cheo e coa seguridade de ter comido ben e até
moi moi ben.G
Xosé Rey
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A VIÑOTECA.

MERCAR.

Verdes matas.
Ribeira Sacra
Adega Pena das
Donas

Ducha ecolóxica

Recitaban en tempos as xentes das ribeiras sacras do norte do Sil:
“Viño das verdes matas
ti me crías
ti me matas
inclínasme ás mulleres
fas de min o que queres…”
A adega Pena das Donas está en Pombeiro (Pantón) e alí o
sacro remite ao mosteiro de
San Vicente de Pombeiro que
os monxes alzaron no século
XII entre os antigos bancais de
viñas de Cabreira e Retrotoiro.
Brilla nun granate que descansa cereixa e hoxe camiña
entre un mato vexetal con froitos negros que as violetas adornan co xisto recordando que a
súa presenza foi anterior a todo. No aire quente do ambiente aparecen os torrados invitando a un grolo que nestas terras ten que ser fresco, que anime a outro e así até que o futuro
se pinte coma este viño con peso pero equilibrado co carácter
de nós e tamén froita e flores e a
terriña.A versión mexicana do
proverbio galego referida ao tequila e á súa verde orixe, o ágave, di:“Agua de las verdes matas
tú me tumbas tú me matas tú
me haces andar a gatas con la
cola entre las patas.”G
Antonio Portela

A ducha sempre supón un momento agradábel no que o aseo
se une ao descanso e á relaxación. Entre o amplo catálogo de
cabezais de baño existentes no
mercado, con distintos sistemas
de presión e xogos coa auga, a denominada Ecoducha une as aplicacións beneficiosas para peles

con problemas de caspa, alerxias
e psoriases co aforro de auga e a
eliminación de cloro e outros
produtos químicos cos que se
trata normalmente a auga.
A peculiaridade deste aparello, que funciona igual que un
teléfono de ducha convencional, é que ten colocadas no seu
mango un conxunto de cerámicas como un filtro polas que circula a auga antes de saír ao exterior. Estas pezas ao entrar en

contacto coa auga producen o
que se coñece como micronización, que non é outra cousa que
a produción de ións negativos
na auga que a fan máis beneficiosa para a saúde do que por si
xa é. Limpa, tonifica e desinfecta
a pel sen necesidade de xabóns
ou outro tipo de produtos, respectando o nivel do PH da capa
cutánea, mellorando problemáticas como a dermatite atópica,
psoriase, caspa e en xeral todos

os contratempos propios de peles sensíbeis ou alérxicas. Outra
das vantaxes deste dispositivo,
segundo o seu distribuidor, é
que posibilita o aforro de auga e
de enerxía para quentala.
O prezo da Ecoducha é de
59,60 euros.G
E.E.

?

UERE SABER MÁIS?
www.irisana.com
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Kiko Pastur, un dos magos
que actuarán ao longo desta
semana pola xeografía galega.
Coordenado por Gonzalo Vilas
ALLARIZ
¬MAXIA.A Soirée Máxica. Espectáculo de ilusionismo e maxia por
Kiko Pastur. O sábado 6, ás 20:30,
no Café-cultural Roi Xordo.
¬EXPO. Festa do Boi. Exposición
fotográfica sobre a Festa do Boi, na
Fundación Vicente Risco.

Cartaz do festival.

Festival
de Poesía
do Condado
Un festival de poesía que chega á
súa XXIIedición algo especial ten
que ter. En primeiro lugar, a tenaz
labor dos membros da Sociedade Cultural e Deportiva do
Condado, que traballan na edición seguinte desde o día despóis de rematar a anterior.
E tamén unha oferta cultural, musical e reivindicativa que permite
manter a poesía, xeralmente tida
por minoritaria, como eixo condutor dunha variada actividade,
que tenta cada ano incidir en
cuestións sociais ou políticas da
realidade galega.
Este ano o lema é Galiza nom
se vende, prestando voz a este
movemento social xurdido
fronte as variadas agresións
ecolóxicas e de todo tipo que
sofre o chan galego.
Nos catro días de festival, desenvolveranse dúas xornadas
do audiovisual, festas infantís,
mesas redondas sobre o lema
deste ano, e xa no eido musical,
nos distintos días actuarán Tino
Baz, AtaqueEscampe, The Turre´s Band, O Sonoro Maxin,
os lusos Os Corvos e Canto da
Terra, os guineanos Tabanka
Djazz, os cataláns Pirats Sound
Sistema ou A Quenlla.
Kiko Neves, Leo, Xia Arias,María Lado, Lino Braxe, e moitos/as
máis poñeran a súa voz poética,
auténtica esencia desta cita no
Condado.

XXII Festival da Poesía,
Salvaterra de Miño,
do 4 ao 6 de setembro.

ARTEIXO
¬ CIRCO . Ao circo con Augusto e Bianco. Recreación
dos pallasos- tipo por Albions Teatro. Bianco é o pallaso “listo” e
non pode levar nada a bo termo,
xa que sempre aparece Augusto,
o pallaso “parvo” que acaba tomándolle o pelo. O venres 5, ás
20:30, no Centro Cívico Cultural.
BAIONA
¬MÚSICA. Niño y pistola. Os vigueses fan pop do de sempre, cancións de tres minutos e medio cargadas de melodías vocais, cantando en inglés. Presentan o seu
novo disco “Culebra”, este xoves día
5, ás 23:30, na sala Marrucho.
BUEU
¬EXPO. Historia da navegación. O Museo Massó mostra 90
modelos náuticos cos que ilustra
a evolución da técnica náutica ó
longo dos séculos. Embarcacións
primitivas,fenicias, gregas ou romanas, barcos de vapor ou vela,
até os actuais buques pesqueiros
a motor. Mostra permanente no
Museo Massó.
¬MÚSICA. Mastretta + Josele
Santiago + Los Coronas + Farol Band. Concerto destas catro
formacións este venres 25, ás 21:30,
naPista de A Banda do Río.
¬CINE. 1º Festival Internacional de Curtametraxes. Do luns
8 ao 13 de setembro, noCentro Social (información aparte).

¬ CINE
Grandes golpes,
grandes fuxidas
Baixo este título que resume os
temas comúns, unha nova entrega dos ciclos de boas películas que adoita programar Caixa
Galicia, percorrerá as cidades
galegas nas vindeiras semanas.
Cun abano xenérico que vai
desde o máis clásico cine negro da
Xungla de asfalto, até a comedia
paródica de Rufufú, a escolla levaranos por un feixe de clásicos do
cine que non perden vigor algún
co paso dos anos.
A xungla de asfalto, un dos cumios da serie negra debido ao
criador oficial desta, John Huston, presenta un elenco de actores e unha atmósfera irrepetibeis, cunha épica do fracaso e
do perdedor, tan querida ao
seu autor.
Atraco perfectoamosa o perfeccionismo do seu autor, Kubrick, ao
enfrontar calquera xénero, e fai,
coa anterior, de Sterling Hayden
unha eterna icona do “tough guy”
ou tipo duro.
A evasión, de Jacques Becker, pertence ao xénero que se podería
BURELA
¬CIRCO. O show de Lupo. Manipulación, malabares, acrobacias e
incribles sorpresas nunca vistas é do
que poderán gozar os que decidan
entrar neste estrambótico bar de
Lupo. Este venres 5, ás 20:00, na
Praza da Mariña.
CABANAS
¬ MÚSICA . Vai de Camiño.
Dentro desta programación cultural de verán promovida polo
Xacobeo, este domingo 7,
ás18:00, animación de rúa tipo
Clown , con O Pequeno Circo
dos Milagres. E ás19:00, na Praia
da Magdalena, actuación do
grupo de baile tradicional Lembranzas da Ría.

Affiche coloreado do filme de John Huston (1951).

chamar carcerario,retratando
unha fuga cunha precisión e sobriedade que a converten nun clásico do cine en sí mesma. Outro
filme francés é Un condenado a
morte escapou, donde o relato
dunha evasión real está pasado
polo tan particular filtro intimista e
case místico de Robert Bresson.
O golpe, de George Hill, filme que
consagrou á parella RedfordNewman, segue funcionando
coma un aparello de reloxería, disponible para cento e un visionados. Na comedia adéntranse de
CARRAL
¬MÚSICA. Xabarín Club. Espectáculo para os cativos, dentro do ciclo
Vai de Camiño, este xoves 4, ás 21:00,
no Campo da Feira.
CEDEIRA
¬MÚSICA. Xa Son Faif. Quinteto
folk formado por mozos que veñen
de formacións máis tradicionais,
aportando bon facer e frescura nos
temas.Este sábado 6, ás 23:15.
¬MÚSICA.The Bongolian. O grupo
británico ofrece a súa música funk de

CANGAS
¬ MÚSICA . Berrogüetto. O
grupo folc pecha as Festas do
Cristo este venres 5. O xoves 4 actúa o grupo Terrakota.

I Festival de curtas en Bueu.

CARBALLIÑO
¬EXPO.A obra gráfica na España contemporánea. Exposición de obras de diversos autores
dos séculos XIX e XX, procedentes
dos fondos da Colección Caixanova.
Até o domingo 7 de setembro, no
Edificio Multiusos.
Fotografía de Paul Strand.

cheo Rufufú, de Mario Monicelli,
resposta da “chapuza” italiana á
francesa Rififí, ao igual que a española Atraco a las tres, de José María Forqué. A arxentina Nueve reinas, de Fabián Bielinsky, conta tamén con precisión e humor unha
grande estafa, e A fuga de Alcatraz, de Don Siegel, conta coa actuación de Clint Eastwood, nunha
fita que gaña peso cos anos.
Nas sedes de CaixaGalicia nas
sete cidades galegas.Entrada
gratuíta previa recollida.

reminiscencias lounge e jungle. O
domingo 7, na Sala Universal.
CUNTIS
¬ TEATRO . Bicos con língua.
Obra que reflexiona sobre a cuestión lingüística deste país, unha
das que máis representacións leva
feito na escena galega. Por Talía
Teatro, o venres 5, ás 21:00 , na
Praza da Constitución.
A CORUÑA
¬CINE. Programación CGAI.
Retómase a programación o día 15
de setembro.
¬EXPO. X Mostra Internacional Unión Fenosa. Até outubro, no Museo de Arte Contemporánea Unión Fenosa.
¬EXPO. Paul Strand. Retropectiva 1915 – 1976.Até o 14 de
setembro, na Sede Fundación Barrié
de la Maza.
¬EXPO. O xogo africano do contemporáneo.Até novembro no
MuseodeArteCont.UniónFenosa.
¬MÚSICA.LVI Festival de Ópera
da Coruña. Festival que conta cun
orzamento de 800.000 euros, para
tres óperas, dous recitais e dous concertos líricos. Ademais haberá conferencias e proxección de filmes. Durará até o 27 de setembro. O martes 9
proxéctase o filme Peter Grimes, de
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Os Casanovas, grupo de rock vigués que recupera sons de clásicas
bandasdo xénero, estará esta fin de
semana no Grove

¬ MÚSICAS

Leilía

Acústico feminino
Esta unión de até vinte voces de
mulleres, unidas nunha actuación que une aos seus valores artísticos unha clara reivindicación
de xénero, volve subir a un escenario en Ferrol.
As cantareiras de Leilía comezaron como unha formación cinguida puramente á tradición e
logo deron o paso de mesturar
as coplas cos sons de acompañamento de músicos de folk. Para
estes concertos volven ao seu
formato primixenio, poñendo en
escena o despregue potente das
voces galegas que proveñen da
tradición, estilo no que seguen a
ser referencia principal.
As compoñentes de Batuko Tabanka representan os sons da

inmigración. Estas mulleres caboverdianas, asentadas na localidade lucense de Burela, conforman un grupo que canta, baila e
toca a percusión. Varias delas son
mulleres de mariñeiros que ficaron na nosa terra a traballar.
O trío Nordestin@sune as voces
de Guadi Galego e Ugía Pedreira canda o piano deAbe Rábade, que serve como soporte
harmónico ás vinte voces que se
xuntaron enriba do escenario. O
grupo non para de colleitar éxitos
desde que saíu o seu primeiro
disco ao mercado e entre eles recibiron o Premio Opinión como mellor dico folk galego do ano 2006.
Lucía Aldao oficiará de presentadora do concerto.
O sábado 6, ás 21:00, no Teatro
Jofre de Ferrol.

Benjamin Britten, e o mércores10,
El viaje a ninguna parte, de Fernando
Fernán Gómez.
¬MÚSICA. Lágrimas de espera.
Grupo formado polo madrileño-gaditano Diego Marcos, con influencias flamencas. Concerto o xoves 4,
ás 19:30, na FNAC.
¬MÚSICA. Herrn + Esther Williams + Yon Paraxute. Rock
variado con estes grupos galegos.
Actuación o xoves 4, ás 22:00, na
sala Rock and Roll.
¬MÚSICA. VIII Foundation
Reggae Festival. Con entrada
gratuita, actuación dos grupos
Toure Kunda(Senegal), Elijah and
the Dubby Conquerors (Suiza),
Emeterians (Madrid), Nayaband
(Canarias) e os galegos de Som do
Galpom. O sábado 6,no Paseo Marítimo do Burgo, Culleredo.
¬MÚSICA. Festas de Monte
Alto.Festas do popular barrio coruñés, que contarán coa actuación,
este sábado día 6, dos grupos
Dandy Fevere Banda Potemkim.
¬MÚSICA. 2º Festival dos Axóuxeres. Segunda edición deste
evento festivo e musical para os
máis novos, o domingo 7, ás 12:00
na Explanada Pavillón de Riazor.
¬TEATRO. A luz... OBallet Jesús
Quiroga presenta este espectáculo
sobre poesías de Eva veiga. O venres5, ás 20:30 no Teatro Colón.
¬TEATRO. Sobre flores e porcos. Espectáculo con Nancho
Novo en plan showman. O xoves
4 e venres 5,ás 21:00 , noTeatro
Rosalía de Castro.
A ESTRADA
¬MAXIA. Gala de Maxia. Dentro

¬ TEATRO
A luz...
Compañía Galega de Danza
Contemporánea - Ballet Jesús
Quiroga.
Autor: Jesús Quiroga
Dirección: Jesús Quiroga
Adaptación: Libro de poemas A
Luz e as súas cicatrices, de Eva Veiga
Escenografía: Jesús Quiroga
Audiovisual: Cristóbal Novoa
Son: Jesús Quiroga
Iluminación: Jesús Quiroga
Vestiario: Ángeles Quiroga
(produción: Gloria Rodríguez)
Intérpretes: Ana Belén Ferreiro, Eva
Faraldo, Iris Pintos, Sabela Adalid,
Jesús Quiroga.
“Un cántico permanente á vida e
aos seus froitos inmediatamente
en sazón despois da flor.
Intensísima, extrema... expándese,
pois, nun sistema reticular de

O espectáculo de danza A luz... pódese ver este venres na Coruña.

vementos, os seus textos, cos obxectos, coas súas músicas, as súas
imaxes, os seus ruidos....
A obra ármase como unha suma
de crónicas sobre as vidas das personaxes. Nunhas escenas vemos
retazos das súas vidas cotiáns, das
súas relacións...... e noutras a eles
mesmos, sós,pensande, soñando
ou falando deles mesmos.
Crónicas desas noites e días enteiros, presentadas como un collage,
un andel de pequenos fragmentos, de retazos de vidas, para expresar un desexo; o amor.

símbolos que resplandecen como
unha constelación fulgurante.”
Esta produción de danza inspírase
no libro de poemas de Eva Veiga,
ex-presentadora da TVG e poeta, A
luz e as súas cicatrices.
No Teatro Colón Caixa Galicia da
Coruña , o venres 5, ás 20:30.

Crónicas de días enteiros,
de noites enteiras
A Factoría Teatro
Autor: Xavier Durringer
Dirección: Alfredo Rodríguez e
Olga Cameselle
Adaptación: Alfredo Rodríguez
Escenografía: Gustavo Brito
Vestiario: La Canalla
Intérpretes: Anabel Gago, Gena Romero, Fran Peleteiro, Sant iago Cortegosoe Xosé Manuel Esperante.
Traballo vocal: Nuria Gullón

ximo Ramos. Exposición coas
obras premiadas e presentadas a
este premio. A té o 31 de agosto, no
Centro Cultural Torrente Ballester.
¬MÚSICA.Acústico Feminino.
Actuación, enmarcada no ciclo Vai
FENE
¬MÚSICA. Brath. Os veteranos lu- de Camiño, dos grupos Leilía, Bacenses actúan o xoves 5, ás 22:30 na tukota-Banka, e Nordestinas, da
man de Lucía Aldao. Este sábado
Praza Verde.
6, ás 21:00, no Teatro Jofre.
FERROL
¬EXPO. O abano español. A co- O GROVE
lección do marques de Colo- ¬ MÚSICA . Os Casanovas.
mina. Ata o 21 de setembro, na Banda que recupera os sons de
Sede Fundación Caixa Galicia.
míticas bandas de rock, actúan
¬ EXPO . Francisco Pérez este sábado 6, ás 00:00, na Sala
Porto. Exposición de obras El Náutico (S. Vicente).
deste artista, que se inaugura este
xoves 4, ás 20:0, na Galería Sarga- LÁNCARA
delos.
¬MAXIA. Máxico Circus Ca¬EXPO. Fondos patrimoniais baré. Un espectáculo de maxia
do Ateneo Ferrolán. Exposi- e humor onde teñen cabida as
ción dos fondos pictóricos do Ate- diferentes disciplinas do teatro
neo Ferrolán. Até o 30 de setembro, de variedades, a cargo de Cayetano Lledó. Este sábado día 6, ás
no Ateneo Ferrolán.
¬EXPO.Premio de Gravado Má- 20:00, no Campo da Festa.
do ciclo Vai de Camiño, actuación
dos magos Cali, Teto, Benxamín e
Dani García. O venres 5, ás 21:00, no
Teatro Municipal.

As tres irmáns

Nun espazo de transición, de tránsito dun lugar a outro, cinco personaxes da mesma xeración, entre os
30 e os35 anos, andan a procura de
algo. Seguramente deles mesmos, a quen procuran con ansia
por medio da súa voz, cos seus mo-

As tres irmáns
Teatro Círculo

Autor: Anton Chéjov
Escenografía: Fet d´encàrrec
Son: Pablo Corral Gómez
Iluminación: Josep Vicent Asensi I
Calvet, Nef Martínez
Intérpretes: Noelia Abenza Barceló,
Cruz Hernández, Ana Campos del
Alcázar, Miguel Ángel Cantero, Nef
Martínez, Josep Vicent Asensi i
Calvet, Vicent Grande i Roig
A sensibilidade e bon facer de
Anton Chéjov fai que esta obra
centenaria siga viva e vixente,
cunha capacidade de conmover
nesta proposta de Teatro Círculo.
Unha inmensa tristura, xunto a
algúns momentos, de felicidade
impregnan esta peza, que narra as
relacións dunha familia que vive
lonxe da Moscova onde naceu e
medrou.

Dirección e adaptación: Pablo
Corral Gómez

No Teatro Arte Livre de Vigo , os
días 11 e 12, ás 21:30.

No Teatro Principal de Santiago de
Compostela , os días 5, 6 e 7, ás
21:00.
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Lamatumbá, presentando o seu
disco Paraugas Universal, estarán esta
semana nas festas de Portomarín

LUGO
¬EXPO. Proxecto Abertal, 99
artistas lucenses. Até o 4 de
marzo de 2009, 99 artistas lucenses expoñen nas salas 29, 30, 31 e
32 do Museo Provincial de Lugo.
Noventa e nove propostas que
abranguen todos os estilos, todas
as técnicas, todas as idades. No
Museo provincial.
¬EXPO. Baldomero Pestana.
Exposición de pintura que permanecerá aberta até o 2 de outubro,
nas Salas números 26 e 27 do Museo Provincial.
¬MÚSICA. Kimuru. Dentro do ciclo de concertos Entre Lusco e
Fusco organizado polo Concello,o
artista luguéspresenta en concerto o seu segundo disco "Piedras
y Confetis". Entrada de balde, o
mércores 10, ás 21:00,no anfiteatro
do parque Rosalía de Castro.
¬MÚSICA.Final do Concurso
Nsaio no Camiño. Interesante
cita como punto final a este concurso de novos valores musicais, algúns xa ben coñecidos, cos grupos
Los Lobos (conxunto invitado) e a
concurso: Maryland (categoría
pop), Som do Galpom (mestizaxe),
Telémaco (novos valores),Sinefres
(categoría rock) e Loba Loo (folk).
Este xoves 4, de 21:30 ás 00:00, lugar
non especificado pola organización.
¬MÚSICA.Música no Clavicémbalo. O emblemático local
retoma a actividade musical, adicada este mes aos/as artistas de
Lugo. O venres 5,Noite de Ferreñas

¬ FESTIVAIS
III Festival
de Jazz Pontedeume
Outro ano máis, chegando xa á
terceira edición, celébrase o Festival de Jazz Pontedeume. Desta
volta, haberá 3 días de concertos.
O xoves 4 de setembro haberá un
concerto no pub O'Trasteiro co
grupo Hot Kawa Club a partires
das 20:00 h, e, as 00:00h, na Sala
Coliseo, haberá unha Festa Acid
Jazz+ o sorteo das rifas que vende
a organización.
O venres 5 de setembro, na Sala
Coliseo, o concerto correrá a cargo
dos grupos Jacobo de Miguel
Quartetoe Sumrra, a partires das
22:30 h , ao remate destes haberá
unha xoldra -jam Session, para
@s que queirades participar.
O sábado 6 de setembro, a parti-

¬MAXIA. Labirinto de ilusións.
Espectáculo máxico a cargo do ilusionista Román García. O sábado 6,
ás 19:30, na Sala 600.
MONDOÑEDO
¬EXPO. Percorridos. Artes
plásticas da Mariña. Exposición colectiva de artistas da comarca, aberta até o 31 de outubro,
no Centro de Desenvolvemento
Comarcal.
MONFORTE
¬EXPO. 125 anos do tren. Últimos días da exposición na Casa da
Cultura, Estación do F.C. e sede
AMAFER, e demáis actos comemorativos dos 125 anos da entrada do
tren na vida da vila.
Monforte celebra os 125 anos do tren (locomotora Mikado, restaurada na vila do Lemos)

cos grupos Pandereteiras da
Volta do Agro, Cantar da Eiras e
Cantatí. O sábado 6, Noite de Hip
Hop con K.A.O.S.+ Invitados. O
martes día 9, o Nostrum-cai Teatro coa obra "O tempo apremia" de
Antonio Tabucci. Intérprete: Miguel
Basanta, dirección: Lola Fernández.
Todo no clubeClavicémbalo.
¬MÚSICA. 2º Festival dos Axóuxeres. Segunda edición deste
evento festivo e musical para os
máis novos, o sábado 6, ás 12:00, na
Praza Horta do Seminario.
MARIN
¬MAXIA. Magoanton.com/unipersoal. Espectáculo máxico do

afamado mago, este xoves 4, ás
23:00, na Sala Ache.
MAÑÓN
¬MAXIA. Caribe Son Combo Latino. De orixe cubana, Alfredo,
Tato, Geovani e Fidel forman este
trío de música caribeña con ritmos e
melodías da súa terra natal. O domingo 7, ás 23:00, na Praza do
Mesón, no Barqueiro .
MELIDE
¬MÚSICA. Hyde Casino. O grupo
compostelán de psycodelic-rock
con toques powerpop, actúa este
xoves 5, ás 01:00, no Pub Gatos (Rúa
Galicia, 21).

res das 12:00 h haberá unha sesión
vermouth na Praza da Calzada na
que haberá Chili & Crepes feitos
por Frank (dono e cociñeiro do Ratatouille - na Coruña-); as 22:30 h
dará comezo o último dos concertos desta edición que correrá a
cargo dos grupos A Magnifique
Bande des Homme Sans Peur,
Miñor Swing, Rendez-Vous project e Organic Collective, na Praza
da Calzada.
Festival de Jazz, Pontedeume,
do 4 ao 7 de setembro.

I Festival Internacional
de Curtametraxes de Bueu
Nova cita festivaleira dentro do
cine de curta duración, no panorama galego. Porén, só tres cintas
de producción nacional compiten
neste primei ro Festival Internacional. Son Leo, curta de animación
de Fernando Cortizo, Cinco días de

setembro, de Fran Araújo e Manuel Burque, rodada en Liméns
(Cangas), e Cores, de Jairo Iglesias.
O festival recadou 300 produccións, das que se escolmaron 24.
Oluns 8 proxectaranse: Mensajes
de voz, Liquidación total, El canto
del grillo, Leo e La pesca perfecta.

NOIA
¬ MÚSICA . Cantigas e Agarimos. Na Algalia de Arriba é o título da montaxe deste grupo, en
alusión á rúa onde asentaron a súa
actividade hai máis de 50 anos. Un
elenco de 80 persoas participan
no espectáculo, a ter lugar o sábado 6, ás 21:30, na Alameda.
NIGRÁN
¬MAXIA. Magoanton.com/unipersoal. Espectáculo do coñecido
mago, o venres 5, ás 23:30, na Sala
Clandestino.
OURENSE
¬EXPO. Meanwhile. Obras de
Antón Cabaleiro, expostas dende

O martes 9veranse: Elena, ¿Quién
quere cargarse a Roberto Santini?,
Cores, No es una buena idea e Barbara Broadcast.
O mércores 10 estarán: Villa olvidada, Niños que nunca existieron, El
ataque de los robots de nebulosa 5,
Empty spaces e Madrid Moscú.
O xoves 11 proxectaranse: Jingle
bells, Las gafas, Salvar el mundo,
Mofetas e El anónimo caronte.
Remata o festival o venres 12
con: Cinco días de setembro, Horóscopo, For(r)est in the des(s)ert e
Machu Pichu.
Entre quince premios vanse repartir uns dous mil euros e varios trofeos. O xurado está formado por
cinco persoas, escollidas entre
membros do cineclubismo e a cultura bueenses, un autor de curtas,
e a representante dunha empresa
audiovisual galega.

o 1 de setembro, naGalería Marisa
Marimón.
¬EXPO.Os nosos fondos. Os nosos fondos. Colectiva de varios artistas, aberta até o 28 de setembro, no
Museo Municipal.
¬EXPO.Un verán en mil e
unha instantáneas. Exposición
colectiva de fotografías, do 8 de setembro ao 19 de outubro, na Asociación Xuvenil Amencer.
¬EXPO.Freitag der 13. Obras de
Isidro Tascón, exposición aberta
até o 31 de xullo. Na Galería de Arte
Marisa Marimón.
¬MÚSICA. Banda de Música
Municipal de Ourense. Actuacións todos os venres ás 20:00 , no
Auditorio Municipal.
¬MÚSICA.The Bongolian. O
grupo británico ofrece a súa música
funk de reminiscencias lounge e
jungle. O luns 8, ás 21:00, entrada a
10 euros con consumición, na Sala
Rock Club.
ORTIGUEIRA
¬TEATRO. Sobre flores e porcos.
Espectáculo con Nancho Novo en
plan showman. Este sábado 6, ás
21:00, no Teatro da Beneficencia .
PONTEAREAS
¬ TEATRO . Chicho e a Santa
Compaña. Espectáculo do
grupo Lambríaca, ovenres 5, ás
21:30, no Auditorio Municipal Reveriano Soutullo .
¬MAXIA. Magoanton.com/unipersoal. Espectáculo do grande
mago galego, o domingo 7, ás
23:00, no Salón Parroquial.
PONTECALDELAS
¬MÚSICA. Norge Batista. Actuación deste cantautor cubano,
establecido en Galiza desde hai
quince anos. O sábado 6, ás
23:30, no Pub Leblón.

I Festival Internacional de curtametraxes,Bueu, do 8 ao 12 de setembro.
O Mago Antón actúa en varias localidades.
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The Bongolian, o grupo británico
que estará estes días en Vigo, Cedeira,
Ourense e A Coruña (imaxe dun disco)

PONTEVEDRA
¬EXPO. Novos Valores 2008. Exposición colectiva de artistas noveis,
que se poderá visitar até o 7 de setembro no Museo Edificio Sarmiento.
¬EXPO. XXX Bienal de Pontevedra. Sen fronteiras. Converxencias artísticas hispano-magrebíesé o
título desta nova edición da Bienal
de Pontevedra, organizada pola Deputación Provincial a través do Museo de Pontevedra. Até o 7 de setembro, no Museo de Pontevedra.
¬EXPO. Santa María, historia
dunha presenza.Exposición fotográfica sobre a basílica, aberta até
o 30 de setembro. NoMuseo Basílica
Sta. María a Maior.
¬FEIRA. Feira Franca. Mercadiño tradicional que se celebra os
días sábado 6 e domingo 7, lembrando a historia da cidade e o
privilexio concedido por Enrique
IV (información aparte).
¬MÚSICA. Love of Lesbian. Actuación deste grupo catalán formado no ano 1996, o vindeiro xoves
11, na Sala Karma.
O PORRIÑO
¬MÚSICA.Faltriqueira. O moderno folk destas catro mozas, que,
con raíces tradicionais, fusionan polifonías con percusión ou instrumentos acústicos. A entrada é de
balde, este sábado 6, ás 22:30, no
Parque do Cristo.
¬CINE. Proxección de Pradolongo. Poderáse ver o filme de Ignacio Vilar, que está coñecendo
unha distribución alternativa á tradicional, este venres 5, ás 22:30, na
Praza do Concello.
PORTO DO SON
¬MÚSICA.Joaquin Lera. Un autor que ten composto cancións
para moitos intérpretes do pop español. Actuación este venres 5, ás
21:00, na Capela das Pardiñas.

SAMOS
¬EXPO. Médicos artistas plásticos de Galicia no Camiño. Exposición itinerante que permanecerá
aberta do 2 ao 15 de setembro.

Festival Móstrate, no Condado.

PORTO MARÍN
¬MÚSICA. Lamatumbá. Actuación dentro das festas patronais,
que este ano inclúen unha Festa da
Anguía. Acompañados por Os Jalácticosde Marín, estarán o sábado
6, ás 22:00. As festas son até o día 8.
RIBADAVIA
¬MÚSICA.Lixorock 08. O Lixorock naceu hai 13 anos en Redondela. Este ano celebra unha nova
edición na que se escoitarán unha
chea de estilos diferentes, con versións de grandes clásicos ou temas
das formacións que participan. O
venres 5, ás 21:00 na Alameda.
¬MÚSICA.Música africana. Ritmos do seu país, nas percusións de
Ibou Djembé. O martes 9, ás 23:30,
na Alameda.
RIBADEO
¬EXPO. Percorridos. Artes
plásticas da Mariña. Exposición colectiva de artistas da comarca, aberta até o 31 de outubro,
no Forte de San Damián.
SALVATERRA
¬TEATRO. XXII Festival de Poesía do Condado . Festival con
poesía, música e boa festa, dende o
xoves 4 ao sábado 6 .

O grupo de folc Xa Son Faif estará actuando en Cedeira.

SANTIAGO
¬ CINE . 2050. How soon is
now?. Documental de Ruth Chao
sobre o cambio climático. O mércores 10, no Centro Sociocultural Aurelio Aguirre .
¬ EXPO . Minerva e Marte. O
batallón literario de 1808.
Exposición sobre os estudantes
que foron combater aos franceses,
até o 21 de setembro no Colexio de
Fonseca. E no mesmo recinto, a exposición itinerante O Himno, os
tempos son chegados estará até
o 30 de setembro. No xardín exterior do mesmo edificio, segue a exposición A rarear, con esculturas
de Manolo Paz, que estará instalada até o 12 de outubro.
¬EXPO. Carla Bedini. Algunhas
cousas son máxicas, é o título desta
mostra, dunha das figuras de maior
proxección da escena italiana, que
achega unha selección de retratos de
exquisita execución e constitúe a primeira exposición individual que Bedini realiza fóra de Italia. Até o 7 de setembro, na Galería C5, Travesa da Universidade, 1.
¬EXPO. Fotografos insospeitados. Celebridades detrás do
obxectivo. Exposición formada
por fotografías feitas por personaxes
coñecidas polo seu traballo, pero que
non son fotógrafos profesionais. A
mostra permanecerá aberta na Sala
Isaac Díaz Pardo do Auditorio de Galicia até o vindeiro 14 de setembro.
¬EXPO.Latitude 43°33'N. Pol Cobas, Miguel Harguindey e Esteban Leyton expoñen, na Biblioteca
Pública Ánxel Casal, esta mostra fotográfica, que fai referencia á situación da súa vila de Ribeira.
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Aos 50 anos da súa complexa
construcción, en Gundián-Ponte
Ullalembran o aniversario da súa famosa ponte, con actos e exposicións.

¬EXPO. Fundación Granell. O
paxaro Pi e a lingua dos paxaros,
mostra que presta especial atención á obra “O Paxaro Pi” ao que o
surrealista dedicou unha significativa peza literaria. Até o 21 de setembro, na Fundación Granell. Na
mesma sala, a mostra Delicias do
grotesco, debuxos, colaxes e pinturas de Aldo Alcota que estarán
até o 8 de setembro.
¬MÚSICA.Lincorne. Este grupo
compostelán de folk de amplo espectro estará nas Festas da rúa de
Abaixo (rúa Espíritu Santo), o venres 5 pola noite. O sábado 6 actuarán A Magnifique band dos homes sen medo e Os Tres Trebóns.
¬MÚSICA.Norge Batista. O cantautor cubano percorre os mellores tempos da Nova Trova Cubana
cunha selección de temas propios
e alleos. O martes 9, na Casa das
Crechas.
¬MÚSICA.Concerto de Anne
Schwanewilms. No XI Ciclo de
Lied, que se extenderá até o 3 de
outubro, o pianista Roger Vignoles e a soprano alemá Anne Schwanewilms forman un dúo para
interpretar Nuits d'été de Berlioz e
Proses Lyriques de Debussy.No Tea-

musical con Los Sin Techo, A Meiga
do Norte e Soño Eterno. O sábado
6, ás 22:30, en Raxó – Cacheiras.
O VALADOURO
¬TEATRO. Lazarillo. Versión en
monicreques da clásica obra da literatura castelá. Polo grupo Caramuxo Teatro , este xoves 4, ás 21:00,
na Praza de Santa María.

Exposición sobreJoseph Beuys en Santiago.

tro Principal, o mércores 10 ás 20:30
horas.
¬TEATRO. Crónicas de días enteiros, de noites enteiras.
Obra do grupo Factoría Teatro, estará no Teatro Principal, o venres 5,
sábado 6 e domingo 7, ás 21:00.
TEO
¬MÚSICA.Xprésate-ho!. Festival

VEDRA
¬EXPO. 50 anos da ponte de
Gundián. A mostra “Gundián:
un achegamento a unha paisaxe
natural e humana” inaugúrase o
sábado 6, coa intervención de
Xosé Neira Vilas e algunhas das
persoas maiores que participaron
na construcción da ponte do tren
sobre o Ulla. A mostra permanecerá aberta do 6 ao 14 de setembro, na casa rectoral de Gundián.
VIGO
¬EXPO. Paixóns privadas, visións públicas. O comisario e
crítico de arte Fernando Castro
Flórez presenta unha selección de
fondos de coleccións privadas de
Galicia, centradas en arte contemporánea. Un conxunto de obras

¬ CONVOCATORIAS

Feira Franca de
Pontevedra
Unha festa que se fundamenta
no mercado libre de impostos
que comezou a celebrarse en
Pontevedra a partir do ano 1467,
en virtude dun privilexio real
concedido por Enrique IV que
autorizaba unha feira quince
días antes e despois do 24 de
Agosto, día de festexo en honra
a San Bartolomeu.
A Idade Media e as feiras que
congregaban ás máis altas clases sociais coas máis baixas ao
redor dun mercado inspiran a
celebración da Feira,que xa vai
pola súa octava edición. Os veciños vístense con traxes de inspiración medieval e o centro histórico da cidade sofre unha importante transformación estética.
Este ano, o tema central é a importancia que tivo o mar nos séculos XV e XVI para Pontevedra,
xa sexa como medio de comunicación, despensa de recursos.

da Biblioteca Central de Cambre. (....)
As obras correspondentes ao primeiro premio,
ao segundo e ao premio extraordinario, pasarán a formar parte do patrimonio cultural do
Concello. (....)

XXV premio de pintura
do concello de Cambre
O Concello de Cambre convoca este premio
dotado con 8.000 euros para o primeiro premio, 4.000 euros para o segundo premio e
dous accésit. Para esta edición haberá un premio extraordinario dotado con 10.000euros.
Poderán concorrer os artistas de nacionalidade española e estranxeira residentes en
España, que así o acredíten, cun máximo de
dúas obras. Non poderán acceder ao primeiro e segundo premio aqueles artistas
que sexan galardoados con estas distincións
en anteriores edicións.
As dimensións serán: 165 x 165 cm. o formato
máximo e 90 x 90 cm. o mínimo. As obras que
se presenten haberán de ser únicas e orixinais.
Realizaranse sobre calquera tipo de material a
excepción devidro, con tema e técnica libre,
sen enmarcar ou enmarcadas cun listón.
No dorso de cada obra deberán figurar: título,
medidas, prezo de venda ao público, nome e
apelidos do autor e pseudónimo, se o houber.
Anexarase: fotocopia do DNI ou documentación que acredíteo como residente, breve
currículum vital do autor, dirección, número
de teléfono e unha fotografía en cor de
cada cadro presentado. Esta documentación pasará a formar parte do patrimonio
do Concello de Cambre.
A recepción das obras serán durante o mes de
setembro en horario de oficina, de 9:00 a 14:00
horas os días laborais e os sábados de 9:00 a

¬ FESTAS

VII Premio de Poesía Caixanova

Cartel do premio de pintura de Cambre.

13:00 horas. Remitiranse á Biblioteca Municipal
de Cambre, R/ Samosteiro, núm. 4-B, 15660
CAMBRE (A Coruña). Teléfonos: 981 613 193 –
981 675 109.
A composición do xurado coñecerase dous
días antes do ditame, reservándose o dereito
a declarar algún premio deserto, se estimáseo oportuno. O veredito do xurado será inapelable.
A entrega de premios terá lugar o día 28 de novembro, ás 20:30 horas, na Sala de Exposicións

Poderán concorrer ao VII Premio de Poesía Caixanova os autores e autoras que presenten
unha soa obra escrita en lingua galega, segundo a normativa vixente. O premio, un e indivisible, estará dotado con 12.000 euros. As
obras aspirantes deberán ter unha extensión
mínima de 600 versos, han de ser inéditas na
súa totalidade e non poderán estar presentadas a outros concursos.
O libro premiado publicarase, cunha tiraxe de
2.000 exemplares, na colección Arte de Trobar,
editada polo P.E.N. Clube de Galicia/Danú S.L.,
renunciando o autor ou autora, nesta primeira
edición, aos dereitos económicos que puideran corresponderlle. De existiren posteriores
edicións, deberase facer constar que a obra recibiu o "VII Premio de Poesía Caixanova".
Prazo de entrega: até o 31 de outubro de
2008.
Fallo do premio: 1 de decembro de 2008.
XII Premio de Poesía
Johán Carbalheira
Poderán concorrer a el todas/os autoras e autores que presenten os seus orixinais escritos
en lingua galega. Os textos, cuxa extensión deberá superar os 400 versos, terán que ser inédi-

Todos estes produtos marítimos
estarán na Feira Franca, así como
outras especialidades como marmelada de abruños, amorodos, figos ou laranxas.Tamén os licores
caseiros de froitas, e todo tipo de
elaboracións tradicionais.
Haberá disfraces e comidas polas rúas, previa inscripción, así
como postos para comer.
Nesta época de saturación de
festas medievais de opereta,
Pontevedra aporta a súa, con
máis fundamento histórico.
O sábado 6 e domingo 7 en
Pontevedra.

tos e non estar premiados en anteriores convocatorias do premio nin en ningún outro concurso de poesía.
Presentaranse 3 copias en tamaño folio, mecanografadas a dobre espazo, numeradas e
grampadas ou encadernadas. Estas deberán
vir identificadas cun lema. Xunto coas copias
achegarase un sobre pechado, identificado co
mesmo lema, que conterá os seguintes datos:
nome e apelidos do/a autor/a, DNI ou pasaporte, enderezo, número de teléfono e correo
electrónico.
As obras presentaranse en sobre pechado, coa
indicación "XII PREMIO DE POESÍA JOHÁN
CARBALLEIRA" e sen remite, no seguinte enderezo: CONCELLO DE BUEU, rúa Eduardo Vincenti, nº 8, 36930 Bueu (Pontevedra).
O prazo de presentación dos orixinais remata o
15 de novembrode 2008.
O xurado estará composto por tres persoas
vinculadas á literatura galega e máis un/ha
secretario/a.
O premio terá unha dotación única de 1.500 €,
contía á que se lle aplicarán as retencións fiscais
oportunas. Inclúe ademais a publicación da
obra gañadora por parte do Concello de
Bueu. En todo caso, o premio, que é único e indivisible, poderá declararse deserto.
A decisión do xurado, ademais de comunicarse
ó gañador ou gañadora da convocatoria, anunciarase a través dos medios de comunicación
no transcurso da semana anterior á entrega do
premio, a cal terá lugar a finais do mes de decembro de 2008.
As obras devolveranse por correo postal ás autoras e autores que o soliciten.
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Anuncios de balde. Poden facelos chegar por estes medios: no Apartado
1.371, 36200 de Vigo; por teléfono no 986 222 405, por Fax no 986 223 101, ou
por correo eléctrónico en guieiro@anosaterra.com. Pódese incluir unha foto
relativa ao obxecto a vender, percurar, etc..., en formato dixital e dimensións
moderadas. Prégase avisar da desactualización dos anuncios.

Taboada Chivite, o etnógrafo e
intelectual galego é homenaxeado
en Xinzo de Limia.

Finaliza a exposición de Alvarez Blázquez.

que, desde os anos oitenta ata o
presente, nos axuda a facer un percorrido pola historia da arte e do
coleccionismo máis próximo. Até o
7 de setembro, no MARCO, Museo
de Arte Contemporánea .
¬EXPO. En Construcción. Exposición das novas adquisicións en pintura contemporánea da Fundación
Barrié. Até o 28 de setembro na Sede
da institución.
¬EXPO. O medio é o museo. Un
proxecto expositivo composto de
diferentes tipos de traballos de 20
artistas, que abordan o museo ou
a institución como soporte e referente da obra de arte. Coprodución
do Museo de Arte Contemporánea de Vigo e a Koldo Mitxelena
Kulturunea de San Sebastián. Até o
21 de setembro, no MARCO, Museo
de Arte Contemporánea .
¬EXPO. Xosé María Álvarez
Blázquez. A exposición explica a
faceta de D. Xosé María como ar-

queólogo de Vigo, na súa condición de comisario local de escavacións e xefe do departamento de
prehistoria do museo.Até o 7 de
setembro no museo municipal de
Vigo Quiñones de León.
¬EXPO. Cartelismo político.
Do 24 de xullo ao 21 de setembro o museo acollerá a mostra
Arte e solidariedade. Os pintores españois e o cartelismo político. Organizada pola fundación 10 de marzo, é o resultado
da selección dos máis de 15.000
carteis que pertencen á rede de
arquivos históricos de CC.OO,
entre cuxos autores están Picasso, Miró, Alberti, Joan Brossa,
Ibarrola, Tàpies, e, entre os galegos, o recentemente falecido
Xaime Quessada
¬EXPO. Onde o mundo se
chama Terranova. Exposición

de fotografías e obxectos sobre a
pesca galega en Terranova. Até o 21
de setembro, no Museo do Mar.
¬MÚSICA.The Bongolian. O
grupo británico ofrece a súa música
funk de reminiscencias lounge e jungle. Unha viaxe musical psicodélica
funk, cos poderosos ritmos dos bongos e o latin soul. Entrada anticipada
10€ (Elepé, Gong, La Casa de Arriba)
no despacho da sala 12€. O sábado 6,
ás 22:30, na Fábrica de Chocolate.
¬MÚSICA. Álvaro Muras.Música
funk-fusion instrumentalco baixo
como instrumento solista, o martes
día 9, ás 21:30, en La Galeríajazz .

VILALBA
¬MÚSICA. Glutamato Yé-yé. Actuación do veterano grupo da movida madrileña dos 80, o venres 5. O
sábado 6 estará Raimundo Amador. E o domingo 7, ás 21:00, Cantigas e Agarimos coa súa montaxe
Na Algalia de Arriba. Todas as actuacións na Praza da Constitución.

VIVEIRO
¬MÚSICA. Festival Folc Vila de
Covas. A Escola de Gaitas Cacharela de Covas organiza a sexta edición deste festival para este sábado
día 6, despóis dun parón de seis
anos. Despóis de diversas actuacións, prato forte ás 22:30 cos grupos Os Tarabelos, Zarambeques
Ortegal Folce Quempallou.
XINZO DE LIMIA
¬TEATRO. Na lembranza de Xesús Taboada Chivite. Exposición aberta até o 15 de setembro, na
Casa da Cultura.

 Ofrécese electricista, fontaneiro.Responsable e con rapidez.
Telf.: 608 527989

limpeza de fincas e montes,
desbroces manual e mecánico,
calquer traballo agrícola.
Tlfno: 686 75 31 05 (Carlos).

menes, con nove apéndices e
quince suplementos.Tlfono
618607306

 Alugase casa en Abeleiros-

 Ecoturismo na Serra do
Suído.www.fotorural.com/portomartino.
Telf. 667 75 57 45

novo con funda e arcos francés
e alemán.
Chamar ao: 619 218966.

 Véndese comedor completo,en bon estado. Prezo a
convir.
Telf.: 608527979

 Alúgase baixo moi céntrico
e amplo. Ideal para consultas ou
oficinas.
Teléfono 986438339
 Véndense móbeis e maquinaria de café en bo estado (só
tres anos de uso).
Telf: 986438339
 Alúgase casa no Porto do
Cabo (Cedeira) todo o ano non
sendo nos meses de xullo e
agosto.
Telf. 676 727 518.
 Alúgase casaen Lira, a carón da praia completamente
equipada para 6 persoas. Primeira quincena de xullo, 520
euros. Segunda quincena, 600.
Primeira quincena setembro,
500 euros.
Telf.: 981761144
 Son autónomono sector do
transporte. Busco traballo.
Telf:666627459. Dani.
 Fanse plantacións, podas,

Onde o mundo se chama Terranova, exposición no Museo do Mar vigués.

¬TEATRO. As bruxas de Salem.
Versión da obra de Arthur Miller pola
compañía de Roberto Cordovani.
Estará en cartel até o día 3 de agosto,
en funcións ás 21:00, no Teatro Arte
Livre, na rúa Vázquez Varela.

¬ ANUNCIOS DE BALDE

Dorneda(Concello de Oleiros).
Cociña, dous salóns, cinco habitacións, tres baños. Soto. Garaxe
de 71 metros cadrados .
Tfnos.: 981 61 43 48. 628 639
359

Segue a exposición de carteilismo político.

GUIEIRO.53.

 Casa para aluguer de fin de
semana ou para vacacions, situada á beira do rio Miño en Seixas (Caminha).
Telf. 690 64 50 63
 Compro e intercambio adhesivospolíticos de Galiza. Carlos Varela (Asturias).
adhesivos22@yahoo.com.br.
 Compro calquera material
relacionado con "Fuxan os Ventos".
Telf: 981 35 09 52. A partir de
21.00 horas (Uxío).
 Asturias. Tapia de Casariego. Alugo casa nova de
campo con xardín, asador,
horta, cenador. Preto de praia
e montaña. Zona moi tranquila. Fins de semana de venres a domingo por 110 euros
para todos.
Tel.: 667 293 752.
 Alúgase piso en Gondomar,
dous dormitorios, salón, cociña,
baño e aseo.
Telf: 617936257.
 Vendo a bo prezo un col-

chón fotón platino con dúas almofadas. Telf: 986504407
 Vendo enciclopedia Espasa,
anos 1926-1930, setenta volú-

 Véndese contrabaixo semi-

 Véndese clarinete Yamaha
en si bemol, en bo estado. Razón no telf. 636 560 154.
 Véndese mesa antigade comedor, de castiñeiro.
Telf: 676 727 518.
 Ten vostede unha empresa
que quere dar coñecer ao
mundo enteiro? Gústalle a internet e querería ter unha páxina propia? Especialista en deseño ofrécese para confeccionar páxinas web a bo prezo.
Contactar no número 695 921
704.
 Facemos traballos en pedra:
escultura, artesanía, construción, reformas, restauración.
Teléfono: 698 163 989

 Véndense cachorros de
pastor alemán de traballo. Ideais para garda e compañía. Nobreza e carácter excelente. 200
euros.
E-mail: tesedan@yahoo.es
Telf.: 619871406
 Gustaríache ter un alber-

gue turístico na derradeira
etapa do Camiño de Santiago”?. Conxunto histórico en
pedra 600 metros. Finca 2.000
metros. Semirrestaurado.
Chama e informámoste.
Telf.: 609 641 720. Ismael Pardo.
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Xosé Valiñas

EN CARTEL.
O tren das 3.10
Dirixe: James Mangold.
Intérpretes: Russell Crowe,
Christian Bale.
Western. EE UU, 2007

A conxura do Escorial
Dirixe: Antonio del Real.
Intérpretes: Julia Ormond,
Jason Isaacs.
Drama de época. España, 2008

O responsábel de fitas como Os
homes sempre minten, Dende
que amence apetece ou Cha cha
cha cambia de rexistro e asina
este ampuloso drama de época
sobre as conspiracións cortesás
dos Alba e dos Mendoza no
tempo de Felipe II. Rumboso reparto multinacional para un
filme que busca mercado entre
os espectadores do Alatriste de
Fotograma de A conxura do Escorial.

Fotograma de A camareira.

SEBASTIEN RAYMOND

Cun atraso de 12 meses sobre a
estrea norteamericana chega a
penúltima mostra de pervivencia post morten do que, probabelmente, é o xénero por excelencia da sétima arte, o western.
Mangold confirmou con este remake clásico a recuperacion do
pulso perdido que xa apuntaba
hai un par de anos coa correcta
Na corda frouxa. Crowe e Bale
son a remuda de Glenn Ford e
Van Heflin, protagonistas da versión orixinal dirixida nos anos 50
polo artesán da serie B Delmer
Daves. A nova versión dálle un
toque de modernidade estética
con ecos de Sen perdón ou
Open Range pero no fondo calca
con esmero o orixinal modelado
sobre un relato primeirizo do
grande Elmore Leonard. Duelo
pétreo entre un rancheiro con
apuros económicos metido a cazarrecompensas e un agreste foraxido ao que debe custodiar até
que chegue tren das 3.10. O revival que non cesa.

Chega a continuación de Obosqueanimadoe o OsoñodunhanoitedeSanXoán.

Anita Briem en Viaxe ao centro da terra.

Díaz Yanes, Os Borgia de Antonio Hernández e similares.

mio ao mellor actor para Benicio del Toro. Esta primeira entrega comeza coa expedición do
Granma en 1956 e, combinando falso documental e ficción dramática, culmina coa
entrada dos “barbudos” en La
Habana e a derrota de Batista no
1959. A segunda entrega, centrada no periodo postcubano e
guerrilleiro de Ernesto Guevara
chegará aos cines o ano que vén.

O espírito do bosque
Dirixen: David Rubín e Xoán
Carlos Pena.
Animación. Galiza, 2008

A terceira proposta en animación 3D de Dygra Films tenta un
ambicioso salto cara adiante
dende o punto de vista comercial, ainda que no aspecto creativo segue escrupulosamente os
referentes das previas O bosque
animado e o O soño dunha noite
de San Xoán cunha nova aventura de trasfondo ecoloxista protagonizada pola toupa Furi e demais fauna antropomórfica.
Desta volta, o estudio de Manolo
Gómez aposta forte polo merMARINO SCANDURRA

cado internacional e conta
cunha versión inglesa na que as
voces corren a conta de Angelica
Huston, Giovanni Ribisi ou Ron
Perlman. A outra novidade é que
Gómez e Anxo de la Cruz deixan
a dirección en mans do dúo Rubín –a gran referencia da nova
banda deseñada galega– e Pena.

Che. O arxentino (1ª parte)
Dirixe: Steven Soderbergh.
Intérpretes: Benicio del Toro,
Lou Diamond Philips.
Biográfica. EE UU, 2008

Chega a primeira parte do monumental díptico sobre o Che
dirixido polo prolífico Soderbergh. A súa proxección íntegra
en Cannes –catro horas e media– conseguiu ovacións e o preUnha escena de Che. O arxentino.

Viaxe ao centro da terra
Dirixe: Eric Brevig.
Intérpretes: Brendan Fraser,
Josh Hutcherson
Aventuras. EE UU, 2008

Fraser aférrase con uñas e dentes ao revival pulp. Logo de recuperar a Momia a rebufo do

cuarto Indiana Jones, volve protagonizando a enésima adaptación da novela espeleolóxica de
Jules Verne. O aggiornamento
vén da man da escultural guía
nórdica, unha Anita Briem que
encaixa perfectamente no novo
modelo de moza floreiro do cine
americano a carón de Jessica
Alba e compañía, que subverte
con afouteza o tradicional rol feminino pasivo das aventuras
vernianas. O toque kitsch dao a
resurrección do formato 3D, si,
ese ao que hai anos se recorría
cando xa non quedaba nada
máis en secuelas como a terceira
de A quenlla ou a sexta, pode que
a sétima, de Freddy Krueger.
Vaian ao seu videoclub de cabeceira e recuperen a estupenda
versión dirixida por Henry Levin
en 1959, en technicolor e con
efectos especiais analóxicos da
escola Harryhausen.

DVD. VENDA.
A camareira
Dirixe: Adrienne Shelly.
Intérpretes: Keri Russell,
Nathan Fillon.
Comedia. EE UU, 2007

Polos cines galegos nin a cheiramos malia as boas críticas que
colleitou. Comedia romántica
independente sobre segundas
oportunidades e grandes personaxes con pequenos anceios.
Foi a obra póstuma da que fora
musa do rei do indi neoiorquino,
Hal Hartley. Protagonista de filmes de culto como A incríbel
verdade ou Confía en min,
Shelly asentou a icona da adolescente melancólica e angustiada
antes de se pasar ela mesma á dirección cun feixe de estimábeis
filmes menores até dar coa súa
voz nesta gabada fita xusto antes
de protagonizar o penúltimo
caso da crónica negra de Hollywood ao ser asasinada no seu
apartamento de Manhattan.G
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por Gonzalo Vilas

CRUCIGRAMA

AUTODEFINIDO

Horizontais:
1- Irradiación luminosa de carácter paranormal que algunhas
persoas afirman que ven arredor dos corpos. Sinónimo de
“cóxegas”. 2- Glosopeda, febre aftosa. Terreo sementado de
trigo, centeo, avea ou calquera cereal. 3- Inflamación da mucosa das fosas nasais. Elemento mínimo dun conxunto organizado, unidade (agora emprégase abondo por influencia do
Inglés). 4- O oposto a “cátodo”. Desexo moi forte, devezo. 5- Oficio tendente á desaparición, encargado de colocar á xente nos
cines. 7- No século XIX en especial, facer ou facerse partidario
dos franceses ou das ideas liberais por eles espalladas. 8- Regato, ou lugar del, moi fondo. Darse conta de, percibir algo polos
sentidos 9- O pesadelo dermatolóxico de adolescentes e “adolescentas”. Semente do nabo, ou doutra hortaliza, por extensión. 10- En portugués dinlle así ao Nadal. Propio do lugar, en
contraposición a un ámbito maior. 11- Apéndice auditivo, a do
porco tamén se come. Propio ou pertencente a nós.
Verticais:
1- Extensión grande de labradío, dividida en leiras que pertencen a varios donos. Planta comestible pola raíz, da familia das
crucíferas. 2- Líquido que se expulsa pola uretra: o mexo, vaia.
Quedar nun sitio. 3- Mamífero africano dun só corno e pouca
vista. 4- Tipo de insecto que se alimenta de polen e néctar,
como a abella. Freo que se pon na boca dos équidos para que
non mordan. 5- Así se chamou o imperio dos turcos. Letra
doble. 7- Forma masculina do pronome átono, acusativo,de terceira persoa, plural. En fisioloxía, algo situado perto dos riles. 8Cesta grande, sen asas, normalmente de esparto. Persoa que
está tocando seguido nos demáis, por exceso de cariño ou por
meter man. 9- Persoa titular dunha cátedra nun centro de ensino que as teña. 10- Espiñazo, cerrizo. Rascas. 11- Froito seco,
característico do pradairo, o olmo e o freixo. Pouco denso,
pouco mesto, aplicado, por exemplo, ao pelo.

SOLUCIONS

XADREZ

Carlos Pena - xadrez.algalia@gmail.com

A viaxe do rei
Gary Kasparov é considerado por moitos como o xogador máis forte da historia
do xadrez. Nado en abril de 1963, proclamouse o máis novo campión do mundo
en 1985 aos 22 anos tras vencer a Karpov nun durísimo encontro. Superou os 2800
puntos por primeira vez na lista que mide a calidade dos xadrecistas, e mantívose
na cima do ranking ELO até que se retirou no ano 2005, tras gañar por novena vez
o torneo de Linares, para adicarse a escribir e ao activismo político como alternativa a Vladimir Putin para a presidencia de Rusia.

Kasparov,Garry 2812
Topalov,Veselin 2700
Hoogovens Wijk aan Zee (4) 20.01.1999.
B07. Defensa Pirc.
A partida de hoxe é considerada como
unha das mellores de Kasparov 1.e4 d6
2.d4 Cf6 3.Cc3 g6 4.Ae3 Ag7?! 5.Dd2 c6
6.f3 b5 7.Cge2 Cbd7 8.Ah6 Axh6
9.Dxh6 Ab7 10.a3! e5 11.0-0-0 De7
12.Rb1 a6 13.Cc1! 0-0-0 o rei negro comeza un longo periplo 14.Cb3 exd4!?
15.Txd4 c5 16.Td1 Cb6 17.g3 Rb8

18.Ca5?! Aa8 19.Ah3 d5 20.Df4+ Ra7
21.The1 d4 22.Cd5 Cbxd5 23.exd5 Dd6
(Diagrama) 24.Txd4! [24.Dxd6? Txd6
25.b4 cxb4 26.axb4 Cxd5-+] [24.Cc6+
Axc6 25.dxc6 Dxf4 26.Te7+ Rb6 27.gxf4
Cd5 28.Txf7 Tdf8] 24...cxd4?[24...Rb6!]
25.Te7+!! [25.Dxd4+? Db6! 26.Te7+ Cd7
27.Txd7+ Txd7 28.Dxh8 Txd5-+] 25...Rb6
comer a torre con 25…Dxe7 permitiría un
rápido mate 26.Dxd4+ Rxa5 27.b4+ Ra4
28.Dc3!?mellor era 28.Ta7!! 28...Dxd5
29.Ta7 Ab7 30.Txb7 Dc4?! non se pode
comer a torre polo mate en b3 31.Dxf6

Rxa3 32.Dxa6+ Rxb4 33.c3+! Rxc3
34.Da1+ Rd2 35.Db2+ Rd1 36.Af1! Td2
37.Td7!contraclavada! 37...Txd7
38.Axc4 bxc4 39.Dxh8 Td3 40.Da8 c3
41.Da4+ Re1 42.f4 f5 43.Rc1 Td2
44.Da7! 1-0

difícil

doado
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Manuel Veiga

F

alouse moito nas últimas semanas de financiamento autónomico e
balanzas fiscais, cuestións
non cabe dúbida, importantes. Pero estraña que, en comparación, non se fale nunca da

BALANZAS
balanza autonómica dos partidos. Que é iso? Pois miren: as
organizacións autónomas do
PSOE e antigamente do PC
non terían existido en Galiza

se a tesoureiría central de Madrid non as tivese financiado.
É dicir, se os partidos se tivesen que autofinanciar por comunidades, o PSOE non lle tería dado aquela barrida ao
PSG de Beiras no 77. Pola contra, o PP sempre se autofinan-

ciou sobradamento en Galiza.
É máis, os conservadores galegos pagaron no seu día parte
dos gastos da campaña de
Fraga “España, lo único importante”. Lembren que o tesoureiro, Rosendo Naseiro,
era de Vilalba.G

Estuda Arte Dramática e interpreta, no Museo de Arte Contemporánea de Vigo, xunto cun compañeiro,
unha coreografía sen música do británico Tino Seghal que representa os bicos dos artistas Gustav Klimt,
Auguste Rodin, Constantin Brancusi e Jeff Koons. Un papel delicado e un tanto ambiguo.

Noemí Rodríguez,estudantedeartedramática
‘Interpreto nun museo
unha obra que consiste en darse bicos’

PACO VILABARROS

H. Vixande

En que consiste a interpreta ción?
É unha coreografía deseñada
para representar os catro bicos
que Seghal considerou máis
relevantes na historia da arte.
Somos varias parellas que facemos quendas de dúas horas
e media cada unha. En quince
minutos completamos o movemento e representamos os
catro bicos, repetidos en catro
direccións e con intercambio
de papeis dentro da parella. A
obra representouse en moitos
museos famosos e lugares
como a Bienal de Berlín, por
exemplo.
Houbo moito que ensaiar?
Si, quince días. Non é tan fácil
como parece.
O peor será quedar en branco,
esquecerse do guión.
Non quedas en branco nunca.
A interpretación está moi interiorizada e estudada e vas
collendo habilidade conforme pasa o tempo. Ademais, estás moi concentrada
no que fas como para esquecerte de nada.
Pódese improvisar?
Non. Hai que ser moi fiel á coreografía porque é unha obra
que non é nosa. Sempre debe
ser igual, sen cambios.
Como se sente sendo unha
parte dunha instalación? Unha
muller obxecto?

A.N.T.

Non. Séntome como unha
bailarina que interpreta unha
coreografía moi marcada,
nada máis. É unha coreografía
sen música pero é como bailar.
Alguén trata de tocar a obra de

Jenaro Marinhas del Valle
Reflexións sobre literatura, teatro,arte, lingua,
vida e morte. Referencias de libros, relatos breves, poemas perdidos co pano de Galiza como fondo

arte? Coas esculturas sempre
sucede.
De momento non sucedeu.
Unicamente algún neno, como
moito, pode molestar un
pouco. A xente é respectuosa
co noso traballo e non intervén

para nada, só mira.
Como se aguantan dúas horas
e media así, bicándose?
Non hai visitantes todo o
tempo. Podes facer algunha parada para descansar. Non todo
é estar tirándose polo chan, rozándose e dándose bicos.
Son parella na vida real?
Nós non, pero hai algún caso
de parellas entre os outros intérpretes.
Nunca tiveron un calentón?
Dígoo por aquilo de que tanto
bico e tanta proximidade...
Non porque estás concentrada
no movemento, na dor de xeonllos, de pulso... Non hai opción a calentóns.
Pero o roce fai o cariño.
No noso caso non e penso que
tampouco sucede coas demais
parellas. Polo menos de momento non é así.
Que sensación se ten ac tuando aquí? Falta o aplauso
do público?
Este é un sitio marabilloso e
distinto, como debe ser un
museo de arte contemporánea. Ás veces faise un pouco
complicado. Hai xente que fai
que non ve o que estás a facer
pero outros son quen de agardar a que completes todo o
movemento, quince minutos.
E a familia, veu de visita?
Non, mais a doutras parellas si.
Din que se fai raro, pero que é
bonito.G
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or máis leis que se promulguen, sempre haberá catástrofes. Ningún goberno pode
derrogar certa lei da termodinámica segundo a cal todo sistema
(os sistemas de voo tamén)
tende á entropía e ao caos. Polo
visto en Barajas, tampouco se
pode evitar que acuda ao lugar
do sinistro toda caste de aves
preeiras, desde os cámaras de tv
ata unha cafarnaxe de psicólogos (coa encarga de “elaborar o
dó”), pasando por políticos e
príncipes. A min o accidente aéreo pilloume nunha clínica, angustiado coa posibilidade de
que a miña nai sufrise un accidente cardiovascular. Tiven ocasión de constatar a estulticia da
sociedade do espectáculo, que
converte en ganancia a morte
estatística e ignora óbitos singulares que se producen en cuartos
de hospital anónimos. Dado o
entusiasmo co que se empregaron os medios de comunicación, resolvidos a pintar a desgraza do avión coa paleta patética do Géricault que inmortalizou un naufraxio n’A balsa da
Medusa, tal pareceu que agardaban como auga de maio un
suceso espectacular. O negocio
xerado pola mortaldade catastrófica fai temer un futuro no
que se derruben aeroplanos pra
poder televisar os efectos. Por
que acoden políticos e persoas
de sangue azul a chupar cámara
e engradar como crocodilos nun
escenario estrado de cadáveres?
Porque a política estase volvendo un oficio rufianesco, de
abutres que ventan a carniza e os
xacementos de voto. Ora ben, as
traxedias (e as vidas) que importan son privadas. G

’’

Onegociodamortaldade
catastrófica fai temer
un futuro no que se
derruben aeroplanos
pra poder televisar
os efectos”

